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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 9/2009 
da reunião ordinária de 28 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 79, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 2.099.315,12 € dos quais 

2.088.848,60 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 1.733,34 € 

em numerário e 7.733,18 € em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal.  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo 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 ser analisado no decorrer desta reunião 

o seguinte assunto, o qual não foi agendado atempadamente: ----------------------------------------  

-------- – Alteração do Regulamento do Plano Director Municipal por correcção e rectificação; 

-------- O Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza também solicitou autorização para apresentar 

uma proposta relativa à redução em cinquenta por cento da taxa de consumo de água para a 

população mais desfavorecida. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- O Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza questionou o Senhor Presidente acerca da 

situação do Processo de Obras Particulares n.º 16/2007, relativo à ampliação de uma ruína. O 

Sr. Presidente informou que pediu parecer à CCDR Algarve, através da AMAL, acerca do que 

se entende por volumetria. Referiu ainda que o projecto em causa se encontra dentro da área 

definida para a barragem, estando a aguardar parecer do consultor jurídico da autarquia, para 

uma análise final do processo. -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Seguidamente o Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza inquiriu o Sr. Presidente acerca 

do corte de árvores que está a ocorrer no sítio do Arimbo, ao que o Sr. Presidente respondeu 

que desconhecia a situação e que iria mandar ao local os serviços de fiscalização a fim de 

averiguar se será apenas limpeza de terrenos ou corte efectivo de árvores.-------------------------  

-------- O Dr. Mendoza questionou ainda o Sr. Presidente se o facto da estrada que dá acesso 

às residências no Arimbo não se encontrar alcatroada está relacionado com a questão de ser 

propriedade privada. O Sr. Presidente respondeu que não é uma questão de apenas ser 

privado, mas sim uma questão financeira e dado ser intenção dos proprietários concretizar o 

Plano de Urbanização aprovado. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

-------- Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Administração Autárquica; -----------  

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

-------- Despesas com aquisição de serviços no Departamento Técnico Municipal; --------------  

-------- Despesas com transferências correntes na Divisão de Educação Sócio-Cultural e 

Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes. ----------------------------------------  

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

-------- Investimento em equipamento básico e infra-estruturas em viadutos, arruamentos e 

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

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

municipal para o ano em curso, no montante de sessenta e nove 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, quarta alteração orçamental conforme consta do mapa anexo, bem 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, remeter cópia à Secção de Contabilidade para a sua 

implementação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- REDUÇÃO EM CINQUENTA POR CENTO DA TAXA DE CONSUMO D E 

ÁGUA PARA A POPULAÇÃO MAIS DESFAVORECIDA:  O Vereador Dr. Joaquim 

Mendoza leu em voz alta a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------  

-------- “Considerando a grave crise que se está a abater sobre o nosso País, e cujas 

PROPOSTAS 
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consequências ainda não são de todo previsíveis.------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a mesma já tem neste momento consequências graves para o nosso 

concelho, mormente junto das franjas de população mais carenciada. -----------------------------  

-------- Considerando que é necessária uma resposta imediata, clara, inequívoca e exequível 

por parte da Edilidade no sentido de minimizar os efeitos já visíveis da crise junto dos mais 

desfavorecidos.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a água é um bem público escasso e cujo uso está condicionado ao 

pagamento de uma taxa, cujo montante ainda que fixado normativamente, pode condicionar o 

seu uso por parte da população mais carenciada e fragilizada no actual contexto. --------------  

-------- O PPD/PSD através do seu Vereador, Dr. Joaquim Mendoza, propõe: -------------------  

-------- a) Que seja reduzida em 50% a taxa de consumo de água até 31 de Dezembro do 

presente ano, podendo esta redução ser prorrogada se as circunstâncias que motivam a 

presente proposta se mantiverem.-------------------------------------------------------------------------  

-------- b)Os destinatários da redução da taxa de consumo de água serão: ------------------------  

-------- 1-As famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção;-----------------------------  

-------- 2- As famílias abrangidas pelo Serviço de Acção Social Escolar; --------------------------  

-------- 3-Os agregados familiares que provem que pelo menos um dos responsáveis pelo 

agregado se encontra em situação de desemprego há mais de cinco meses. -----------------------  

-------- 4- Os beneficiários dos cabazes de alimentos fornecidos pela Rede de Voluntariado 

para São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5- As situações que a Edilidade considere relevantes para além do proposto nas 

alíneas supra.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, analisar financeiramente a questão e 

deliberar posteriormente sobre a proposta.---------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 76/2008, DE ANNIKE PEISER E OUTRO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ DIO 

EXISTENTE EM GRALHEIRA : Presente um requerimento de Annika Peiser e outos, a 

solicitarem a reapreciação do pedido de informação prévia de obras de alteração e ampliação 

que pretendem levar a efeito num prédio urbano que possuem em Gralheira, deste município, 

a que corresponde o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob 

o número setenta e seis, barra, dois mil e oito. ----------------------------------------------------------  

-------- Atenta ao teor da informação técnica de vinte e um de Abril de dois mil e nove, que no 

final se descreve e de que deve ser dado conhecimento aos peticionários, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, mandar informar que se mantêm os pressupostos definidos no 

Regulamento do Plano Director Municipal de S. Brás de Alportel, bem como a deliberação 

deste executivo tomada em reunião ordinária de 29/07/2008. ----------------------------------------  

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

-------- “Vem a requerente solicitar no dia 26 de Abril de 2009 a reapreciarão do pedido de 

informação prévia. Face ao exposto mantém-se a informação técnica do dia 24 de Julho de 

2008 uma vez que se mantém os pressupostos definidos em Regulamento do Plano Director 

Municipal de São Brás de Alportel para a classe de espaços em que se insere. -------------------  

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

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

-------- INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DE VIAGENS NA RUA BOAVENT URA 

PASSOS: Presente um requerimento de Luís António Franco Girão, residente na Rua João 

de Deus, Edifício Jardim, Bloco A, 1º Drt., nesta Vila, na qualidade de potencial arrendatário, 

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, 

deste município.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- INSTALAÇÃO DE UMA LOJA EXCLUSIVA DA ZON TV CABO NA RUA 

GAGO COUTINHO : Presente um requerimento da firma Ficção e Realidade, Limitada., 

com sede na Rua António Rosa Brito, nesta Vila, na qualidade de arrendatária, a solicitar que 

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

REQUERIMENTOS 
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consequente exploração de uma loja exclusiva da ZON TV CABO, na Rua Gago Coutinho, 

deste município.----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

exclusiva da ZON TV CABO Telecomunicações no local pretendido. -----------------------------  
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-------- CIMAAL – PROTOCOLO CELEBRADO COM A CÂMARA MUNICIPAL  DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL: Presente um ofício da CIMAAL, Centro de Informação, 

Mediação e Arbitragem de Consumo do Algarve, com sede na cidade de Faro, datado de 17 

de Março de 2009 a solicitar a continuação do apoio financeiro que a autarquia prestava no 

âmbito do protocolo celebrado com a GAMAL a 25 de Maio de 2004 e a informar que apesar 

de não efectuar atendimentos presenciais no município de S. Brás de Alportel, tem instruído 

vários processos de munícipes sambrasenses. -----------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento de 

€ 1.117,00 (mil cento e dezassete euros) à GAMAL. Deliberou ainda, por unanimidade, 

solicitar à CIMAAL que procure retomar o serviço de atendimento no Centro de Apoio à 

Comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE PROTE CÇÃO 

DE CRIANÇAS E JOVENS: Presente o ofício n.º 16, de 16 de Abril em curso, remetido 

pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, informando que aquele órgão em sessão de 

13 de Abril em curso, deliberou, por unanimidade, propor que integrem a comissão de 

protecção de crianças e jovens os seguintes elementos: um representante de cada agrupamento 

escolar e um representante de cada partido com maior representatividade na Assembleia 

Municipal (PS e PSD). Mais informa, que assim que lhes forem indicados os nomes dos 

referidos elementos será essa informação transmitida à Câmara Municipal. -----------------------  

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

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPUTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DAS  

DESPESAS COM PESSOAL E DOS ENCARGOS COM ENDIVIDAMENTO: Presente 

o ofício n.º 17, de 17de Abril em curso, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel, informando que aquele órgão em sessão de 13 de Abril em curso, deliberou, por 

unanimidade, concordar com a proposta de imputação aos municípios das despesas com 

pessoal e dos encargos de endividamento, apresentada pela Comunidade Intermunicipal do 

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

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

cópia à Secção de Contabilidade. -------------------------------------------------------------------------  

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – REGULAMENTO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS COBERTAS :-  Presente o ofício n.º 15, de quinze de Abril em curso, 

remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, informando que aquele órgão em 

DELIBERAÇÕES 
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sessão de 13 de Abril em curso, aprovou, por unanimidade, o Regulamento das Piscinas 

Municipais Cobertas.----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal após tomado conhecimento, deliberou, por unanimidade, mandar 

publicitar o presente regulamento em Diário da República a fim de produzir todos os efeitos 

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

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO D E 2008: 

Presente o ofício n.º 13, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 15 

de Abril corrente, informando que foi aprovada por maioria, com 15 votos a favor e 1 

abstenção a Prestação de Contas do ano de dois mil e oito, em sessão ordinária realizada no 

dia treze de Abril corrente. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA  2009: 

Presente o ofício n.º 14 remetido no dia 15 de Abril de dois mil e nove pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi aprovada por maioria, com 15 votos a 

favor e 1 abstenção a Primeira Revisão ao Orçamento para o ano em curso, em sessão 

ordinária realizada no passado dia treze de Abril. ------------------------------------------------------  

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

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE S. BR ÁS DE 

ALPORTEL AO MOVIMENTO SLOWCITIES : Presente o ofício n.º 12 remetido no dia 

15 de Abril de dois mil e nove pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel 

informando que foi deliberado, por unanimidade, autorizar a adesão do município de S. Brás 

de Alportel ao Movimento Slowcities. -------------------------------------------------------------------  

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

pagamento da quota anual de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Cittaslow International. ---   

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPER FÍCIE 

DE PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNI9DADE D E 

CUIDADOS CONTINUADOS : Presente o ofício n.º 11 remetido no dia 15 de Abril de dois 

mil e nove pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, informando que aquele órgão 

em sessão de treze de Abril em curso, autorizou, por maioria, com 11 votos a favor, 1 contra e 

4 abstenções, a cedência do direito de superfície de uma parcela de terreno para a construção 

da Unidade de Cuidados Continuados. Foi ainda deliberado, por unanimidade, por aquele 

órgão, autorizar a colaboração de um elemento de cada bancada com representação na 



     

 

Reunião de 2009/04/28  Página 13 

Assembleia Municipal, na elaboração da minuta do contrato a celebrar entre a Câmara 

Municipal e a empresa proponente. -----------------------------------------------------------------------  

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

-------- ANMP – AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE: Presente a circular 

n.º 47/2009-PB, de 14 de Abril corrente, enviada pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses com sede em Coimbra, a alertar os municípios para o facto do Ministério da 

Saúde ter encetado um processo de reestruturação dos centros de saúde, criando os ACES – 

Agrupamentos de Centros de Saúde sem envolver os eleitos locais, contrariando o 

compromisso que havia assumido.------------------------------------------------------------------------  

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

-------- CARNAVAL 2009 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS :- O Senhor Vice-Presidente 

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

-------- “CARNAVAL TRADICIONAL 2009 - IX CONCURSO------------------------------------  

-------- Em conformidade com o Regulamento do IXº. Concurso de Desfile de Foliões e 

Carros Alegóricos, de 2009, a Câmara Municipal define em Reunião de Câmara um apoio 

financeiro a atribuir às Associações participantes naquele evento, por forma a custear as 

despesas efectuadas com a elaboração dos carros ou dos disfarces.--------------------------------  

-------- Neste contexto, e de acordo com o prazo estipulado de recepção dos requerimentos, 

proponho que seja atribuído um apoio até ao valor máximo de 500,00€ a cada uma das 

Associações abaixo identificadas.-------------------------------------------------------------------------  

-------- Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense - Valor da 

despesa - 142,79€; -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Associação Cultural Sambrasense - Valor da despesa - 1.261,55€; -----------------------  

-------- Futebol Clube da Cabeça do Velho – Valor da despesa – 140,75€; -----------------------  

-------- Grupo Cultural e Desportivo do Peral – Valor da despesa – 861,38€; --------------------  

-------- Rancho Típico Sambrasense – Valor da despesa – 613,41€.” ---------------------------  

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

informação, devendo ser atribuídas as seguintes verbas: ----------------------------------------------  

-------- Associação Cultural e Recreativa, Escola de Música Sambrasense - € 142,79 (cento e 

quarenta e dois euros e setenta e nove cêntimos); ------------------------------------------------------  

-------- Associação Cultural Sambrasense – € 500,00 (quinhentos euros);--------------------------  

-------- Futebol Clube de Cabeça do Velho - € 140,75 (cento e quarenta euros e setenta e cinco 

DELIBERAÇÕES 
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cêntimos);-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Grupo Cultural e Desportivo do Peral - € 500,00 (quinhentos euros);----------------------  

-------- Rancho Típico Sambrasense - € 500,00 (quinhentos euros); ---------------------------------  

-------- PROTOCOLO DE PARCERIA PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – 

ALGARVE CENTRAL : O Senhor Presidente apresentou o Protocolo de Parceria relativo à 

Programação Cultural em Rede, no âmbito do Projecto Algarve Central. Referiu ainda que 

desta parceria fazem parte os municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e S. Brás de Alportel.-   

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

-------- Primeiro - Aprovar o presente protocolo; -------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar.--------------------------------  

-------- ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPA L 

POR CORRECÇÃO E RECTIFICAÇÃO : Presente a informação técnica prestada pela 

Divisão de Planeamento Urbanístico que a seguir se transcreve:-------------------------------------  

-------- “ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL POR CORRECÇÃO E 

RECTIFICAÇÃO” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Detectadas algumas inexactidões no regulamento do Plano Director Municipal de São 

Brás de Alportel aprovado em Resolução do Conselho de Ministros nº 71/95 publicada em 

diário da república I série – B nº 165 de 19 de Julho de 1995, alterada pelo aviso n.º 

26039/2007 publicado no Diário da Republica n.º 249, 2.ª série de 27 de Dezembro de 2007, 

solicita-se autorização para emissão de declaração de rectificação no âmbito do artigo 97.º- 

A do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de Setembro com a redacção dada pelo Decreto-lei n.º 

46/2009, de 20 de Fevereiro para os seguintes casos: -------------------------------------------------  

-------- 1 - Ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 97.º-A do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de 

Setembro pela sua redacção actual: correcção do n.º 2 do artigo 34.º, por apontar para 

índices dispares dos mencionados no n.º 6 do artigo 23.º, cuja essência encontra-se 

estabelecida pela adaptação ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, publicada no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 149, de 3 de Agosto (rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 

85-C/2007, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 190, de 2 de Outubro), ficando 

com a seguinte redacção:-----------------------------------------------------------------------------------  

-------- «Artigo 34º-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Edificabilidade – Áreas não sujeitas ao regime da RAN: -----------------------------------  
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-------- 1 - ……………………………………………………………………………………….  

-------- 2 - A instalação de hotéis, pensões, estalagens, motéis, pousadas e hospedarias 

decorrerá em conformidade com o disposto no n.º 6º do artigo 23.º do presente regulamento.-  

-------- a) (Revogada); --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) (Revogada); --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) (Revogada);---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) (Revogada); --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - ……………………………………………………………………………………….  

-------- a) ………………………………………………………………………………………..  

-------- b) ………………………………………………………………………………………..  

-------- 4 - ……………………………………………………………………………………» --  

-------- 2 - Ao abrigo da alínea a) do n.º 4 e do n.º 5 do artigo 97.º-A do Decreto-lei n.º 

380/99 de 22 de Setembro pela sua redacção actual: a substituição nos artigos 38.º, 42.º, 

43.º, 45.º, 51.º, 53.º, 56.º, 57.º do símbolo > (maior) pelo símbolo < (menor), repondo a 

redacção original dada pelo regulamento do PDM de São Brás de Alportel aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 71/95. ---------------------------------------------------------  

-------- Decorrente desta correcção e rectificação deve republicar-se integralmente o 

regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel.--------------------------------  

-------- De acordo com o artigo 97º-A do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de Setembro com a 

redacção dada pelo Decreto-lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, as correcções materiais 

podem ser efectuadas a todo o tempo por declaração da entidade responsável pela 

elaboração do instrumento de gestão territorial, sendo publicadas na mesma série do Diário 

da República em que foi publicado o instrumento de gestão territorial objecto de correcção. 

A referida declaração é comunicada previamente à Assembleia Municipal e à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e remetida para depósito, nos termos 

do artigo 150º do mencionado diploma. -----------------------------------------------------------------  

-------- É quanto nos cumpre informar e remete-se a decisão à Consideração Superior.” -------  

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

informação técnica.------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Mais deliberou, por unanimidade:----------------------------------------------------------------  

-------- Emitir para o efeito a respectiva declaração prevista no art. 97-A do D.L. n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, com a redacção dada pelo D.L. n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro; ------------  

DELIBERAÇÕES 
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-------- Dar conhecimento à CCDR Algarve; ------------------------------------------------------------  

-------- Dar conhecimento à Assembleia Municipal; ---------------------------------------------------  

-------- Remeter para publicação na II série do Diário da República; --------------------------------  

-------- Enviar para depósito da DGOTDU;--------------------------------------------------------------  

-------- 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 

catorze a vinte e sete 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 

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 1168, de 1170 a 

1197, de 1199 a 1294, de 1306 a 1421 no valor de 250.661,04 €; -----------------------------------  

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

documentos números 1169 e 1198 no valor de 2.510,00 €; -------------------------------------------  

-------- A Câmara tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 26 

de Outubro de 2005 a que correspondem os documentos de despesa números 1295/1, a 1305/6 

no valor de 270.842,29 €.-----------------------------------------------------------------------------------  
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-------- FORMA DE VOTAÇÃO :- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


