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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 8/2009 
da reunião ordinária de 14 de Abril 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 69, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.920.960,41 € dos quais 

1.918.791,94 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 1.168,47 € 

em numerário e 0,00 € 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 usou da palavra o seguinte 

munícipe.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Sr. Abílio José Mendonça Barros esteve presente na reunião em representação da 

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel. Dada a urgência do assunto, será analisado 

no período de antes da ordem do dia o Processo n.º 25/2009, da Santa Casa da Misericórdia de 

S. Brás de Alportel – Construção de edifício destinado a Lar de Idosos na vila de S. Brás de 

Alportel. O Sr. Abílio Barros iniciou a sua intervenção realçando a importância do projecto 

para o concelho de S. Brás de Alportel, referindo que existe uma grande falta de vagas e que 

este novo edifício irá acolher mais vinte e sete utentes. Referiu ainda que existe a 

possibilidade do projecto ser financiado pelo POPH, tendo entregue a referida candidatura no 

passado dia 07 de Abril. Por este motivo a urgência da aprovação do projecto de arquitectura.  

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

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

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

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

-------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

reunião os seguintes processos que não foram agendados atempadamente: ------------------------  

-------- – Rectificação do Caderno de Encargos – Concurso da Elsa Viegas;-----------------------  

-------- – Placas Identificativas para estabelecimentos de Alojamento Local; ----------------------  

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

-------- – Protocolo de Estágios – Escola Secundária José Belchior Viegas; -----------------------  

-------- – Processo n.º 64/2006 – Maria José Calca, Construção de moradia unifamiliar, em 

Alportel;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Processo n.º 25/2009, de Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel – 

construção de edifício destinado a lar de idosos na vila de S. Brás de Alportel; -------------------  

--------  – Centro de Artes e Ofícios – Prorrogação do Prazo;-----------------------------------------  

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

na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza questionou o Sr. Presidente acerca do Programa da 

RTP, que decorreu no Jardim Carrera Viegas no passado dia 9 de Abril, referindo que apenas 

teve conhecimento do programa se realizar na vila de S. Brás de Alportel dois ou três dias 

antes e perguntou se as despesas havidas com o mesmo não teriam que estar previstas no 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Sr. Presidente respondeu que apenas teve conhecimento com a antecedência de uma 

semana e meia e que o espectáculo foi montado pela RTP. Quanto às despesas, as mais 

relevantes foram as dormidas e as refeições que serão pagas pelas respectivas rubricas que 

têm verba para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza questionou acerca do critério de selecção dos 

restaurantes que participaram no referido programa.---------------------------------------------------  

-------- O Vice-Presidente Vítor Guerreiro respondeu que foram indicados, pela Câmara 

Municipal à produção do programa, três restaurantes, considerados os mais típicos do 

concelho. Depois a selecção foi feita pelo programa, tendo escolhido apenas dois deles.--------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza mostrou alguma preocupação pelo facto de na Rua 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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Dr. Vitorino Passos Pinto, num edifício da autarquia, onde reside uma família de etnia cigana, 

as janelas estarem frequentemente protegidas com plásticos.-----------------------------------------  

-------- O Sr. Presidente explicou que se deve a um defeito das janelas, situação que também 

ocorre na Câmara Municipal quando ocorrem chuvas fortes.-----------------------------------------  
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-------- PLACAS IDENTIFICATIVAS PARA ESTABELECIMENTOS DE 

ALOJAMENTO LOCAL : Pelo Senhor Presidente, foi apresentada a seguinte proposta:------  

-------- “Determina o artigo 9.º da Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho, publicada em 

Diário da República – 1.ª série – n.º 121, de 25 de Junho de 2008; posteriormente rectificado 

pela Declaração de Rectificação da Presidência do Conselho de Ministros, n.º 45/2008 de 19 

de Agosto, publicada em Diário da República – 1.ª série – n.º 162, de 22 de Agosto de 2008, a 

possibilidade de afixação, por parte dos estabelecimentos de alojamento local, de uma placa 

identificativa uniformizada, a fornecer pela Câmara Municipal. ------------------------------------  

-------- Mais determina a legislação supra referida qual a correcta localização da placa 

identificativa - a “afixar no exterior, junto ao acesso principal” - , bem como todas as 

características técnicas - “de material acrílico cristal transparente, extrudido e polido, com 

10mm de espessura” - , e demais especificações da mesma, nomeadamente: tipo de letra e de 

aplicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dando cumprimento a estas determinações, e por entender a autarquia ser de 

relevante interesse promover a uniformização da imagem dos estabelecimentos de alojamento 

local, no âmbito da estratégia de desenvolvimento turístico do município, a Câmara 

Municipal procedeu à aquisição de um conjunto de placas identificativas, que pretende 

disponibilizar aos estabelecimentos interessados.------------------------------------------------------  

-------- Com este propósito, e considerando que o custo unitário de aquisição das placas 

identificativas se cifra no valor de 50,00 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

propõe-se a fixação do valor unitário de 50,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, para a venda, na autarquia, das referidas placas aos estabelecimentos de alojamento 

local.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Este valor inclui, para além da placa identificativa, um conjunto de materiais 

necessários à sua afixação no exterior dos edifícios, de modo a possibilitar a total 

uniformização destes elementos identificativos.” -------------------------------------------------------  

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

e fixar em € 50,00 (cinquenta euros) a venda das referidas placas identificativas, acrescido do 

IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 101/2008, DE LUÍS JORGE GAGO SEQUEIRA – PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM, NA RUA DR. EVARISTO SOUS A GAGO:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o nº 101/2008, em 

que Luís Jorge Gago Sequeira, residente na Avenida da Liberdade, deste município, solicita 

a legalização da hospedagem que possui na Rua Evaristo de Sousa Gago, deste município: ---- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de arquitectura 

e de especialidades, e deferir o licenciamento, atendendo às condicionantes referidas nas 

informações técnicas de 9 e 13 de Abril corrente, que a seguir se transcrevem e que devem ser 

dado conhecimento ao requerente. ------------------------------------------------------------------------  

-------- Informação Técnica de 9 de Abril: ------------------------------------------------------------  

-------- “Pretende o requerente que a Câmara aprove a Legalização de um Estabelecimento 

classificado de Hospedaria – “Hospedagem Sequeira”, no terreno em referência, cabe-nos 

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

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

-------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pela Alteração, por rectificação e 

adaptação, Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, eficaz pelo Aviso nº 

1852/2009, publicado em Diário da Republica, 2ª Serie - Nº 13 de 20 de Janeiro de 2009:-----  

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

-------- SITUA-SE EM ZONA CONSOLIDADA; -----------------------------------------------------  

-------- SERVIDO POR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; -----------------------------  

-------- SERVIDO POR REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 25º, 26º do RPU sem prejuízo das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável. ----------------------------------------------------  

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

-------- 1 - É pretensão do requerente a Legalização de Estabelecimento de Hospedagens, 

localizado na Rua Dr. Evaristo Gago composto por prédio urbano, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o nº 01876/010487 e inscrito sob o artigo 

matricial nº 6892, Caderneta Predial Urbana. ---------------------------------------------------------  

-------- 2 - O presente licenciamento do Estabelecimento de Hospedagem rege-se de acordo 

com o Decreto – Lei nº 39/2008 de 7 de Março, na redacção dada pela Declaração de 

Rectificação nº 25/2008 de 6 de Maio, que estabelece o Regime Jurídico dos 

REQUERIMENTOS 
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Empreendimentos Turísticos e pela Portaria nº 517/2008 de 25 de Junho, que estabelece os 

requisitos Mínimos a observar pelos Estabelecimentos de Alojamento Local.---------------------  

-------- 3 - Na sequência da consulta à entidades, promovidas por despacho camarário, foram 

consultadas as seguintes entidades: ----------------------------------------------------------------------  

-------- Centro de Saúde de São Brás de Alportel (Folha nº 161 do presente processo) – 

Emite parecer favorável à pretensão, condicionando ao cumprimento dos seguintes aspectos:  

-------- a) Deve ser assegurada a renovação permanente de ar proveniente directamente do 

exterior das todas as instalações sanitárias, quando não for possível, deve ser dotada de 

dispositivo de ventilação artificial com contínua renovação de ar; ---------------------------------  

-------- b) Deverá na zona da copa dispor de sistema de extracção de fumos e cheiros, em 

todas as situações onde existia utilização de dispositivos emissores de fumos ou cheiros; ------  

-------- c) Deve ser apresentada redacção e plano de pormenor dos sistemas de aquecimento 

de águas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-------- d) A zona da Instalação Sanitária e vestuário dos funcionários deverão dispor de 

cacifos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Entidade Regional de Turismo do Algarve (Folhas nº 172 e 173 do presente 

processo) – Emite parecer favorável emitido a 5 de Novembro de 2008, através da 

informação nº 081_DEP_AMR. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Autoridade Nacional de Protecção Civil – (Folha 216 do presente processo) - Emite 

parecer favorável emitido a 9 de Março de 2009, através da informação nºP-951493 12.02.3.  

-------- 4 - A presente legalização do Estabelecimento de Hospedagem tem um antecedente 

processo nº 8/82 deste Município em nome do mesmo requerente que ficou por concluir dado 

que a Direcção Geral do Turismo deu parecer desfavorável, este encontra-se caducado que 

usufrui de um alvará Sanitário desde 11 de Setembro de 1995 com a denominação de 

Hospedaria Sequeira (Folha nº 54 do presente processo).--------------------------------------------  

-------- 5 - Analisada a presente legalização esta sofrerá remodelações, nomeadamente a 

adaptação das acessibilidades para os utentes de mobilidade reduzida e adaptando-se as 

exigências da legislação em vigor como os caminhos de evacuação, relativamente aos Riscos 

de Incêndios. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - A proposta apresentada relativamente as adaptações foram executadas de acordo 

com o Regulamento Municipal de Instalação, Exploração e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Hospedagem, aprovado em Diário da República, 2ª Série – nº 87 de 7 de 
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Maio de 2007, situação com a nova legislação em vigor requer uma nova alteração e 

adaptação por parte da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------  

-------- 7 - Atendendo ao Regulamento Municipal de Instalação, Exploração e Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Hospedagem, aprovado em Diário da República, 2ª Série – nº 87 de 

7 de Maio de 2007, estes serviços informam que o presente projecto de legalização cumpre os 

requisitos mínimos das instalações, do equipamento do presente regulamento (artigo 3º ponto 

nº2 – Anexo I). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 8 - A presente pretensão refere-se a legalização e adaptação ao prédio existente onde 

não se verifica nova impermeabilização de solos sendo a proposta constituída por: -------------  

-------- Área de Implantação: 487,80 m2; ---------------------------------------------------------------  

-------- Área de Construção: 1410,42m2;----------------------------------------------------------------  

-------- Área afecta à Hospedagem: 383,49m2; --------------------------------------------------------  

-------- Nº de Pisos: 3 pisos;--------------------------------------------------------------------------------  

-------- Uso: Estabelecimento de Hospedagem; ---------------------------------------------------------  

-------- Nº de quartos Individuais – duplos: 17 quartos; ----------------------------------------------  

-------- Nº de quartos de casal: 13 quartos; -------------------------------------------------------------  

-------- Nº total de quartos: 30 quartos de acordo com o RMIEFEH de São Brás de Alportel; -  

-------- Capacidade Máxima: 60 utentes; ----------------------------------------------------------------  

-------- Nome do Estabelecimento: “Hospedagem Sequeira”; ---------------------------------------  

-------- Nº de Estacionamento: 8 (privativos) sendo um para mobilidade reduzida de acordo 

com o 163/06 de 8 de Agosto.------------------------------------------------------------------------------  

-------- 9 - Mais se informa que o pretendido estabelecimento de hospedagem a legalizar está 

adoptado de recepção, sala de estar/refeição, instalações sanitárias comuns, 30 quartos com 

instalações sanitárias privativas, 60 camas de capacidade de alojamento e parque de 

estacionamento privativo cumprindo o Plano de Acessibilidades Decreto – Lei nº163/06 de 8 

de Agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 10 - Relativamente ao estacionamento o mesmo não cumpre a Portaria nº 236-B/2008 

de 03 de Março, estes serviços informam que se trata de uma legalização é de interesse 

Concelhio a implementação desde tipo de estabelecimento uma vez que o Concelho é 

carenciado do mesmo, remetendo o assunto à consideração superior. -----------------------------  

-------- 11 - 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 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/04/14  Página 12 

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

de ar condicionado 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 12 - Por ultimo, deverá ser apresentado o alçado do edifício ou fotografia, com a 

respectiva publicidade e toldos para cumprimento da legislação em vigor, tal como o 

comprovativo das taxas pagas ao município. -----------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, e na sequência dos procedimentos legais à legalização de 

estabelecimento de Hospedaria relativas, estes serviços emitem parecer favorável uma vez 

que a localização do empreendimento, bem como o projecto são adequados ao fim em vista e 

enquadram-se nos princípios e objectivos do Alojamento Local de acordo com a legislação 

em vigor Decreto – Lei nº 39/2008 de 7 de Março, na redacção dada pela Declaração de 

Rectificação nº 25/2008 de 6 de Maio, e pela Portaria nº 517/2008 de 25 de Junho. ------------  

-------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se a decisão à 

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

-------- Informação técnica de 13 de Abril: ------------------------------------------------------------  

-------- “Da apreciação efectuada ressalva-se: ---------------------------------------------------------  

-------- 1.1) - ESTABILIDADE – Nada a opor.----------------------------------------------------------  

-------- 1.2) - R. P. A. ÁGUAS – Nada a opor.-----------------------------------------------------------  

-------- 1.3) - R. P. D. Á. RESIDUAIS – Nada a opor. -------------------------------------------------  

-------- 1.4) - C. C. TÉRMICO – Cumpria a legislação vigente na altura da construção.--------  

-------- 1.5) - C. C. ACÚSTICO – Cumpria a legislação vigente na altura da construção. ------  

-------- 1.6) - INST. GÁS – Entregue requerimento a pedir a isenção. ------------------------------  

-------- 1.7) - PROJECTO DE ELECTRICIDADE – Aguarda-se o parecer do ISQ, uma vez 

que solicitou elementos para alguns esclarecimentos.-------------------------------------------------  

-------- 1.8) - INST. T. TELEC. – A TELECERT informa que a “instalação reúne condições 

para ser passada a licença de utilização”.---------------------------------------------------------------  

-------- Vistas as especialidades informa-se que: ------------------------------------------------------  

-------- Deverá cumprir a indicação relativa ao ponto 1.8). ------------------------------------------  

-------- Á Consideração superior.“ ------------------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 8/2009, DE NATÁLIA MARIA BRITO S- GUERREIR O – 
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CONSTRUÇÃO DE SALA DE FUMADORES EM RUA DO COLÉGIO :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 8/2009, em que 

Natália Maria Brito dos Santos Guerreiro, solicita a construção de uma sala para 

fumadores no seu estabelecimento sito na Rua do Colégio, deste município. ----------------------  

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

técnica de 9 de Abril de 2009, aprovar o projecto de arquitectura, devendo a requerente 

apresentar o registo actualizado aquando da entrega dos projectos de especialidades, no prazo 

de seis meses.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------PROCº Nº 278/2006, DE ANA ISABEL COELHO VIEGAS PALMA – 

LICENCIAMENTO DE GALERIA DE ARTE/CASA DE CHÁ EM RUA  VASCO DA 

GAMA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob 

o n.º 278/2006, em que Ana Isabel Coelho Viegas Palma, residente em Mesquita, deste 

município, solicita o licenciamento de estabelecimento destinado a Galeria de Arte/Casa de 

Chá. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, nos termos 

de acordo com o art.º 8º do D.L. n.º 234/2007, de 19 de Junho, solicitando ventilação forçada 

às instalações sanitárias de modo a garantir as condições de segurança e salubridade 

designadamente, as de ventilação. ------------------------------------------------------------------------  

-------Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar vistoria técnica para verificação dos 

pontos solicitados no auto de vistoria a 19 de Março de 2009, pelo perito do serviço de saúde. 

-------- PROCº Nº 128/2007, DE FRANCES ANNE CLARK BAPTISTA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO D EDIFÍCIO DE TRÊ S FOGOS EM 

GRALHEIRA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o 

n.º 128/2007, em que Frances Anne Clarck Baptista, residente em Gralheira, deste 

município, solicita informação previa relativo à construção de um edifício de três fogos num 

prédio que possui no referido sitio da Gralheira.--------------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração a informação técnica de 9 de Abril em curso, que abaixo se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento a peticionaria, foi deliberado, por 

unanimidade, informar a requerente que não e viável a construção solicitada uma vez que as 

frentes das moradias em questão estão voltadas para as traseiras do confinante e acarreta 

sobrecarga ao nível de serviços de infra-estruturas. ----------------------------------------------------  

-------- Informação técnica de 9 de Abril:-------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- “Atendendo a exposição feita pela requerente de 10 de Dezembro de 2008 dado 

entrada nos serviços a 25 de Fevereiro de 2009, estes serviços informam que o estudo 

apresentado num terreno de dimensões exíguas para 3 moradias não é viável dado que a 

frente das moradias em questão estão voltadas para as traseiras do confinante e acarreta 

uma sobrecarga ao nível de serviços de infra – estruturas.-------------------------------------------  

-------- Mais se informa que apenas será viável uma moradia unifamiliar ou de dois fogos 

geminados, devendo cumprir a demais legislação em vigor. -----------------------------------------  

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

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

-------- PROCº Nº 5/2009, DE PROCOCIL – CONSTRUÇÕES, LIMITADA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS GEMINADAS EM SOALHEIRA :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 5/2009, em que a firma 

Prococil – Construções, Lda., com sede na cidade de Albufeira solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura relativo à construção de duas moradias geminadas num prédio que 

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

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

técnica de 9 de Abril de 2009, que abaixo se descreve, e que deve ser dado conhecimento ao 

requerente, solicitar à firma peticionária que dê cumprimento ao ponto três da referida 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a construção de duas habitações unifamiliares geminadas e 

alargamento do caminho a Norte e Nascente da propriedade. Face aos elementos 

apresentados cumpre informar o seguinte: --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



     

 

Reunião de 2009/04/14  Página 15 

Classificação de uso de solo:    
Classe: Dos espaços agrícolas (artigo 31.º do 

RPDM); 
Dos espaços Urbanizáveis (alínea b) artigo 
48.º do RPDM); 

Categoria: Dos espaços agrícolas indiscriminados 
(alínea a) do artigo 31.º do RPDM) a 
poente; 
Dos espaços urbanizáveis a reestruturar 
(artigo 52.º e 53.º do RPDM) a Norte; 

Área: - 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

RAN a Poente 
Dos condicionamentos especiais – 
Protecção às captações públicas de água – 
(artigo 14.º e ponto 4 do artigo 16.º do 
RPDM); 

Outras: 
Confina a Norte com CM 1204; 
Trespassado por LAT – 60Kva; 

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

-------- 1 - A pretensão encontra-se sob Prédio Rústico – terra de cultura com árvores com 

180m2, inscrito sob o artigo nº 16 945, descrito na Conservatória do Registo Predial de São 

Brás de Alportel sob o nº 02267/161087; ----------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Na sequência do ponto anterior estes serviços informa que aguardam pela 

apresentação do registo actualizado em virtude se ter sido efectuado um destaque com 

processo de obras 88/2008, terreno que é base de trabalho para esta pretensão. O requerente 

informa que aguarda a emissão do registo efectuado pela Conservatória de São Brás de 

Alportel, situação que se remete à consideração superior. -------------------------------------------  

-------- 3 - A propriedade confina a Norte, Sul e Nascente com caminho, no entanto é 

pretensão o alargamento do caminho a Norte e a Nascente. Uma vez que essa intervenção a 

Nascente irá ocupar parte do terreno vizinho deverá o interessado constituir uma servidão 

legal de passagem registada na descrição predial uma vez que a declaração apresentada em 

nome de Maria da Cruz Mateus de Sousa Leal não é válida para o efeito. ------------------------  

-------- 4 - No âmbito do acesso previsto a Norte da propriedade o requerente informa que 

prevê a cedência de uma área de 645,00 m2 em espaço de acesso e circulação para domínio 

público. O interessado deverá apresentar o projecto de infra-estruturas aquando a entrega 

do projecto de especialidades referente a este acesso e circulação de domínio público quer da 

intervenção do alargamento do caminho a Norte e Nascente.----------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- 5 - O parecer da Administração da Região Hidrográfica do Algarve informa que “…a 

impermeabilização a efectuar para a construção pretendida não irá afectar os recursos 

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

permeabilidade reduzida. Em relação à localização em zona de protecção às captações 

públicas, também esta não irá ter impacte sobre as mesmas, desde que não ocorra a 

infiltração de qualquer tipo de afluentes no solo”.-----------------------------------------------------  

-------- 6 - É pretensão a construção de duas habitações unifamiliares geminadas, de 

tipologia T5, com área de construção total de 620 m2 constituída por três pisos sendo um em 

cave com cércea igual a 6,5 m, situação que este serviços não verifica qualquer 

inconveniente uma vez que a proposta cumpre com os índices previstos na classe de espaços 

que está inserida e respectivos afastamento das construções ao caminho. -------------------------  

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

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

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

-------- 8 - Relativamente ao plano de acessibilidades, nada a opor. --------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, é quanto cumpre informar e submeter o assunto à consideração 

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

-------PROCº Nº 21/2009, DE GUDRUN MONIKA TSCHIGGERL – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA EM MESQUITA BAIXA :- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 21/2009, em que Gudrun Monika Tschiggerl, 

residente na cidade de Lisboa, solicita informação prévia acerca da renovação e ampliação de 

moradia existente no sítio da Mesquita Baixa, deste município. -------------------------------------  

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente pareceres da 

Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve e da Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve, conforme informação técnica de 13 de Abril de 2009, que abaixo se 

transcreve, e que deve ser dado conhecimento à requerente.------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Renovação e ampliação de 

prédio existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: --------  

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

-------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 
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São Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

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

196/89 de 14 de Junho: -------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Inserido em Espaço Agrícola Condicionada; -------------------------------------------------  

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

-------- Confina a Sul com Em1207 e a Poente com EM 517.---------------------------------------  

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

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

nº9 do Decreto de lei 196/89 de 14 de Junho, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Renovação e 

ampliação de prédio existente, num terreno localizado no Mesquita Baixa, composto por 

prédio – área coberta de 380,00m2 e área descoberta 1050,00m2, confrontando-se a Sul e a 

Poente com estrada e a Nascente com caminho.--------------------------------------------------------  

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

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer intervenção carece de consulta a CRRA – 

Algarve, sendo que o pedido deverá ser solicitado junto daquele organismo pelo requerente. -  

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

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

prévio da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve. A pretensão da 

requerente deu entrada no dia 20 de Março de 2009 na ARH, aguarda-se parecer dessa 

entidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Uma vez que se localiza em Zona Afastada, delimitada, para cada caso, na planta 

de condicionantes especiais e sujeita a vigilância especial, por parte das entidades 

competentes, no que respeita às práticas culturais, designadamente as relacionadas com a 

agricultura intensiva. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.1 - Na zona afastada deverão ser observados os seguintes condicionantes aos usos e 

construções: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Interditas instalações de fabrico ou armazenamento de produtos tóxicos, 

cemitérios, aterros sanitários, vazadouros, poços absorventes para infiltração de efluentes, 

REQUERIMENTOS 
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nitreiras, depósitos soterrados de hidrocarbonetos líquidos e exploração de pedreiras; --------  

-------- b) Qualquer uso ou construção que seja licenciado deverá ser precedido de parecer 

favorável da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve já anteriormente 

referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.2 Para além dos condicionantes referidos nos números 4 e 4.1 do presente artigo, é 

interdita a abertura de furos de captação particulares numa faixa de 300 m de raio, contados 

a partir do eixo da captação pública. --------------------------------------------------------------------  

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

-------- Deverá a requerente solicitar o parecer à Comissão Regional da Reserva Agrícola - 

Algarve e apresentar o parecer da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve 

já solicitado sendo que, sem a apresentação dos pareceres estes serviços não se podem 

pronunciar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM SOALHEIRA :- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 113/2008, em que Joaquim José de Sousa 

Brito , residente na cidade de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, construção de uma piscina e muros de 

vedação num prédio que possui em Soalheira, deste município. -------------------------------------  

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

técnica de 8 de Abril de 2009, aprovar o projecto de arquitectura, devendo o requerente 

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

-------PROCº Nº 90/2008, DE SILVIA MENDONÇA ROSA – RECONSTRUÇÃO E 

ALTERAÇÃO DE UMA MORADIA EM PERAL :- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 90/2008, em que Sílvia de Mendonça Rosa, 

residente na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à reconstrução e alteração de uma moradia unifamiliar num prédio que possui no sítio 

do Peral, deste município. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

técnica de 8 de Abril de 2009, aprovar o projecto de arquitectura, devendo a requerente 

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

-------PROCº Nº 59/2007, DE SAMUEL ANTÓNIO AFONSO PASSINHAS – 
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CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA – ALTERAÇÕES EM S. ROMÃO :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 59/2007, em que Samuel 

António Afonso Passinhas, residente em S. Romão, deste município, apresenta projecto de 

alterações no interior de uma moradia unifamiliar e de construção de piscina, num prédio de 

que é proprietário em S. Romão, deste município. -----------------------------------------------------  

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

devendo o requerente dar cumprimento ao ponto 4 da informação técnica de 8 de Abril de 

2009, que abaixo se transcreve, e que deve ser dado conhecimento ao requerente. ---------------  

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

-------- “Pretende o requerente alterações no interior da moradia e construção de uma 

piscina habitação unifamiliar. O projecto do edifício foi aprovado no âmbito de razões 

ponderosas e possui o alvará de licenciamento de obras de construção. ---------------------------  

-------- Após a apresentação dos pareceres por parte das entidades externas, compete-nos 

emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projecto de arquitectura entregue. -----------------  

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

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

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

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

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

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

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

Classificação de uso de solo:    
Classe: Dos espaços agrícolas, (artigo 31.º do 

RPDM) 
Categoria: Dos espaços agrícolas condicionados, 

(alínea b)do artigo 31º do RPDM); 
Área: - 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

RAN 

Outras: Servido por rede de abastecimento de água; 

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

-------- 1 - A pretensão encontra-se sob Prédio Rústico – terra de cultura com árvores com 

2000 m2 de área, inscrito sob o artigo nº 23 424, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de São Brás de Alportel sob o nº 014078/20030515;-----------------------------------------  
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-------- 2 - Das alterações o requerente pretende a execução de obras “ao nível das casas de 

banho (alteração no posicionamento de peças sanitárias), transformação de duas janelas de 

peito em porta-janelas, alteração do formato de cantarias, colocação de degraus exteriores 

para acesso entre o piso cave e r/chão, situação que estes serviços não verificam qualquer 

inconveniente; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Da construção o requerente pretende a implementação de uma piscina no lado Sul 

da moradia;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Relativamente à construção da piscina e no âmbito dos pareceres apresentados, a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve informa favoravelmente 

sendo que caso seja viabilizada a pretensão, o requerente deverá apresentar, junto da 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve, pedido de utilização dos recursos 

hídricos relativos à descarga de águas residuais domésticas nos termos do artigo 14º do 

Decreto-Lei nº 226-A/2007, 31 de Maio, e portaria 1450/2007. No que toca ao parecer da 

Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve, a comissão deliberou por maioria emitir 

parecer favorável por considerar que a pretensão se integra na excepção prevista na alínea 

c) do n.º2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, “…todavia condicionado à 

remoção e limpeza do entulho, detritos e outros materiais de construção civil existentes a Sul 

da habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Relativamente à área de piscina verifica-se que aquela se localiza em plataforma 

inferior à da implantação da casa, determinando o acesso por escadas. Salienta-se quanto à 

importância, de ser tomada em consideração o princípio da acessibilidade universal de 

acordo com o Decreto-Lei 163/06 de 8 de Agosto. Situação que se remete à consideração 

superior para ser analisada. -------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, das alterações não se verificam quaisquer inconvenientes de ordem 

técnica. Relativamente à construção da piscina salienta-se para o determinado nos pareceres 

técnicos apresentados pelas entidades externas, conforme exposto no ponto n.º 4 da presente 

informação, e salienta-se para a interligação entre a habitação e a piscina com vista a prever 

um percurso acessível em conformidade com o Decreto-Lei 163/06 de 8 de Agosto, assunto 

que se remete à consideração superior. ------------------------------------------------------------------  

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

-------- MARIA CONCEIÇÃO MONTEZ – VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO EM 
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SOALHEIRA :- Presente um requerimento entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico, 

em que Maria da Conceição Montez, residente na cidade de Lisboa, solicita informação 

acerca da possibilidade de operação de destaque ou reparcelamento em dois lotes iguais., 

proprietário em S. Romão, deste município.-------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque, nos termos da 

informação técnica de 9 de Abril em curso, que a seguir se transcreve, e que deve ser dado 

conhecimento à requerente. --------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão da requerente a informação se o prédio em questão tem 

possibilidades de Operação de Destaque ou Reparcelamento em dois lotes de áreas iguais. ---  

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

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

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

República de 19 de Julho de 1995, I série: --------------------------------------------------------------  

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

-------- ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR; ------------------------------------------  

-------- PROTECÇÃO ÀS CAPTAÇÕES PÚBLICA – ZONA AFASTADA; ---------------------  

-------- SERVIDO POR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; -----------------------------  

-------- SERVIDO POR REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS; --------------------  

-------- CONFINANTE A SUL E NASCENTE COM VIA NÃO CLASSIFICADA;------------  

-------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 16º, 53º, 72º do RPDM sem prejuízo das 

restantes disposições regulamentares e legislação aplicável. ----------------------------------------  

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

-------- 1 - É pretensão da requerente, na qualidade de comproprietária, a possibilidade de 

Operação de Destaque ou Reparcelamento em dois lotes de áreas iguais, localizado em 

Soalheira composto por prédio rústico – Terra de cultura com 21 Oliveiras, 15 Amendoeiras 

e 13 Alfarrobeiras com uma área de 7 080,0m2, descrito na Caderneta Predial Rústica – 

Modelo A, inscrito sob o artigo matricial nº 23 916.---------------------------------------------------  

-------- 2 - Mais se informa que área do prédio resultante do levantamento topográfico, deve 

estar em conformidade com aquela registada em sede da Conservatória do Registo Predial. 

Caso se verifique um desfasamento deve-se proceder à rectificação do mesmo para que o 

processo de licenciamento decorra nos trâmites legais previstos. -----------------------------------  
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-------- 3 - Relativamente ao solicitado a Operação de Destaque é possível desde que seja 

instruído processo de acordo com o estipulado nos pontos n.º4 a 10 do artigo 6º do Decreto – 

Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com redacção que lhe foi conferida pela Lei nº 60/07 de 4 

de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Para o efeito junta em duplicado os seguintes elementos: -----------------------------------  

-------- Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do 

registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos.-------------------------------------------  

-------- Extractos das plantas de ordenamento, de zonamento e de implantação dos planos 

municipais de ordenamento do território vigentes e das respectivas plantas de 

condicionantes, da planta de síntese do loteamento se existir, e da carta arqueológica do 

concelho, com a indicação precisa do local onde se situa a obra objecto do pedido. ------------  

-------- Planta de localização e enquadramento à escala da planta de ordenamento do PDM, 

assinalando devidamente os limites da área objecto da operação. ----------------------------------  

-------- Planta de localização à escala 1:10000 ou superior, com a indicação precisa do local 

onde se situa a obra objecto do pedido, e com a delimitação da área total do prédio. -----------  

-------- Planta topográfica de localização à escala 1:200 ou superior, com a delimitação das 

dimensões e área da totalidade do terreno, da parcela a destacar e indicando as respectivas 

áreas e confrontações. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - O reparcelamento implica a formação de configurar a hipótese de vários terrenos 

de dimensões exíguas de diversos proprietários que, depois de agrupados e “desenhadas” as 

parcelas a ceder ao município, apenas permitirão a constituição de um só lote que aqueles 

proprietários estão na disposição de «adjudicar» a si próprios em regime de 

compropriedade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - A sujeição a licenciamento dos actos de reparcelamento da propriedade de que 

resultem parcelas não destinadas imediatamente a urbanização ou edificação depende da 

vontade dos proprietários de acordo com o art.4º, nº 3, do RJUE. ----------------------------------  

-------- 6 - O efeito real da substituição dos antigos terrenos pelas novas parcelas – demanda 

ou o licenciamento ou a aprovação camarários ou a publicação de um plano de pormenor 

concretizador da transformação fundiária “causada” pelo dito reparcelamento. ----------------  

-------- 7 - Se bem avaliamos, o princípio da liberdade contratual não basta para alicerçar 

uma transformação fundiária resultante de um reparcelamento de prédios de vários 

proprietários. Assim sendo, como se nos afigura, a previsão daquela norma legal reduzir-se-
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á ao “reparcelamento” de prédios do mesmo proprietário para os ajustar às disposições de 

determinado Plano.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, estes serviços informam que a pretensão em causa só é passível de 

Operação de Destaque. O reparcelamento não é possível dado que o único plano da área 

onde se localiza a pretensão não determinou alterações de cadastro (PDM), de acordo com o 

mencionado no artigo 131º do Decreto – Lei nº 380/99 de 22 Setembro com redacção que lhe 

foi conferida pelo Decreto – Lei nº 46/2009 de 20 de Fevereiro. ------------------------------------  

-------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

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

-------- PROCº Nº 25/2009, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR D E IDOSOS NA 

VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL :- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico sob o n.º 25/2009, em que a Santa Casa da Misericórdia de S. 

Brás de Alportel, com sede na Rua Luís Bívar, na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de edifício destinado a Lar de 

Idosos, num prédio que possui na Vila. Solicita ainda a isenção de pagamento das taxas 

necessárias ao licenciamento da referida obra. ----------------------------------------------------------  

-------- Apreciado o processo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -----------------  

-------- Primeiro - Aprovar o projecto de arquitectura, devendo dar cumprimento aos pontos 3, 

9, 10, 12 e 13 da informação técnica de 9 de Abril que a seguir se transcreve e que deve ser 

dado conhecimento à requerente.--------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Solicitar a apresentação dos projectos das especialidades no prazo de seis 

meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro – Autorizar a isenção de pagamento de taxas, dado entender que se trata de 

uma Instituição Particular de Solidariedade Social que irá executar uma obra que se insere no 

âmbito das suas actividades além de que se reconhece o mérito desta obra para os munícipes 

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

-------- PROCº Nº 64/2006, DE MARIA JOSÉ MARTINS CALCA – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL : Presente uma carta da munícipe Maria 

da Conceição da Luz, residente no sítio do Alportel, deste município, apresentar alegações 

relativamente à colocação de um portão por parte da confinante Maria José Martins Calca. 
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do presente requerimento, tendo ficado 

agendada visita ao local para o próximo dia 16 de Abril, pelas 15 horas.---------------------------  

-------- LOCALIZAÇÃO DE UM ATELIER DE COSTURA, NA RUA DR. EV ARISTO 

SOUSA GAGO:- Presente um requerimento de Liana Kurakova , com residência no Sitio da 

Canada, Cabanas, município de Tavira, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja 

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

consequente exploração de um atelier de costura na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, n.º 26-B, 

nesta Vila.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração do atelier de costura no 

local pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Saíu da sala de reuniões o Senhor Presidente Eng.º António Eusébio, por o assunto a 

tratar estar relacionado com um seu familiar directo. --------------------------------------------------  

-------- LOCALIZAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DE VIAGENS NA RUA BOAVEN TURA 

PASSOS:- Presente um requerimento da firma Mistérios e Fascínios, Limitada, com sede 

na Rua 1º de Maio, n.º 24, nesta Vila, na qualidade de potencial arrendatária, a solicitar que 

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

consequente exploração de uma agência de viagens na Rua Boaventura Passos, , n.º 38, Lote 

4, nesta Vila.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração da agência de 

viagens no local pretendido. -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Senhor Presidente Eng.º António 

Eusébio a fim de participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião. ------------------  
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-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BEL CHIOR 

VIEGAS: Presente o ofício de 19 de Março último, remetido pela Escola Secundária José 

Belchior Viegas, a solicitar um apoio financeiro no valor de € 200,00 (duzentos euros) para o 

pagamento dos bilhetes de entrada no parque temático Zoomarine, aos alunos das turmas de 

alfabetização de adultos. Salientam o facto destes alunos serem carenciados e beneficiários do 

rendimento social de inserção.-----------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 200,00 (duzentos euros) por entender que a acção mencionada se integra no disposto da 

alínea b) do n.º 4 do art. 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. -----------------------------------------------------------------------  

-------- TRANSFERÊNCIA PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLA S DE 

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

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

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

Competências das Autarquias Locais, que são transferidas 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 a atribuição de valores que promovam 

boas condições de aprendizagem e funcionamento das actividades do 1º ciclo e Ensino Pré-

escolar, vimos propor que sejam transferidos para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. 

Brás de Alportel, os valores abaixo mencionadas para fazer face às diferentes despesas: ------  

-------- Consumos correntes, o valor de 3910,00€ (três mil novecentos e dez euros) relativos 

ao 3º período escolar para aplicação nas AEC e Prolongamento de Horário do Pré-escolar.”  

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

autorizando a transferência de € 3.910,00 (três mil novecentos e dez euros) ao Agrupamento 

Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel. --------------------------------------------------------------  

-------- SUBSÍDIO À INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA S ERRA DO 

CALDEIRÃO :- Presente uma carta de 22 de Dezembro de 2008, remetida pela Instituição 

de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, com sede em Barranco do Velho, 

município de Loulé, a solicitar apoio financeiro para fazer face a despesas relacionadas com o 

funcionamento da associação, nomeadamente a valência de serviço de Apoio Domiciliário 

que tem uma intervenção de cerca de duzentos quilómetros quadrados. ----------------------------  

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

valor de € 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros). Dê-se cópia à Secção da Contabilidade.  

-------- PROTOCOLO DE ESTÁGIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR 

VIEGAS:- Presente o ofício n. 241, de 13 de Março último, remetido pela Escola Secundária 

José Belchior Viegas, a solicitar o acolhimento de nove estagiárias no ensino pré-escolar, 

remetendo para o efeito um protocolo. -------------------------------------------------------------------  

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

poderes à Vereadora Dra. Judite Neves para o assinar. ------------------------------------------------  

-------- REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO EPISCOPAL E ZON A 

ENVOLVENTE DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS – PRORROGAÇ ÃO DE 

PRAZO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Departamento Técnico Municipal: ---  

-------- Informação de nove de Abril:-------------------------------------------------------------------  

-------- “O primeiro prazo contratual da empreitada terminou em 13/01/2009.-------------------  

-------- Em reunião de câmara, datada de 20/01/2009, foi deliberado por unanimidade, na 

sequência do parecer destes serviços, conceder uma prorrogação legal de prazo da obra por 

46 dias, devendo os trabalhos terminar até ao dia 28/02/2009.--------------------------------------  

-------- Foi apresentado pelo empreiteiro novo pedido de prorrogação do prazo até 2 de Maio 

de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com as situações apresentadas pelo empreiteiro para justificar o pedido de 

prorrogação do prazo temos a referir o seguinte:------------------------------------------------------  

-------- Fortes Chuvas em Fevereiro – Efectivamente verificou-se, durante o mês de 

Fevereiro, durante a fase de trabalhos nos arranjos exteriores, alguma pluviosidade, o que 

dificultou a execução dos mesmos; -----------------------------------------------------------------------  

-------- Atraso de entrega de armaduras por falta do fabricante – As armaduras a colocar em 

obra apenas ficaram definidas em reunião de obra efectuada a 21/01/2009, uma vez que 

algum material previsto estava descontinuado. Segundo email enviado pela empresa 

Imosoudos em 12/02/2009, foi-nos informado que o fornecedor do referido material só 

conseguia colocar o mesmo em obra, 30 dias após a data da recepção do email. ----------------  

-------- Assim, pelos factos referidos pelo empreiteiro e constatados pela fiscalização, e 

verificando-se no local que os trabalhos estão em fase final, mas fora do prazo desde 

28/02/2009, deixa-se à consideração superior a eventual prorrogação de prazo solicitada, no 

entanto caso seja concedida deverá ser até 30/04/2009. ----------------------------------------------  
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-------- Em anexo juntam-se os seguintes documentos:------------------------------------------------  

-------- - Plano de Pagamentos; Plano de Trabalhos; documento a solicitar a prorrogação de 

prazo; documento a indicar o atraso da entrega das armaduras.”----------------------------------  

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

contratual da empreitada até ao dia 30 de Abril corrente. --------------------------------------------- 

-------- RECTIFICAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS - CONCURSO PÚBL ICO 

PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO DE AQUECIME NTO PARA 

AS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS : Presente a seguinte informação prestada pelo 

Sector de Aprovisionamento relativa ao assunto em epígrafe:----------------------------------------  

-------- Informação de catorze de Abril: ---------------------------------------------------------------  

-------- “Tendo surgido dúvidas quanto à interpretação das peças do procedimento, junto se 

anexa o caderno de encargos em as devidas rectificações (Artigo 3.º - Vigência do Contrato e 

Anexo A) para aprovação.”--------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as rectificações ao caderno 

de encargos do presente concurso. ------------------------------------------------------------------------  

-------- 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 e 85 do Bairro Social de 

cento e dois fogos não pagaram atempadamente as rendas das suas habitações no mês de Abril 

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 

trinta e um de Março findo a treze de Abril 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 
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relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro.----------------------------------- 

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

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

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

Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1014 a 1029, de 

1045 a 1047, de 1049 a 1111, de 1123 a 1133, de 1135 a 1167, no valor de 275.379,35 €;------  

-------- Deliberou, por unanimidade, autorizar os pagamentos a que correspondem os 

documentos de despesa números 1030 a 1044, 1048, de 1112 a 1122 e 1134, no valor de 

46.224,99 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2009/04/14  Página 30 

-------- FORMA DE VOTAÇÃO :- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

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

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

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

-------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA :- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

-------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

-------- Eu _______________________, Chefe de Divisão de Administração Municipal, em 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


