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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 10/2009 
da reunião ordinária de 12 de Maio de 2009 

 

PRESIDÊNCIA: Vice-Presidente, Vítor Manuel Martins Guerreiro, na ausência do Senhor 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

 

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

-------- Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, ausente por 

motivo de gozo de férias. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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 88, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 2.070.424,45 € dos quais 

2.065.482,08 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 3.171,53 € 

em numerário e 770,84 € em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. --  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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 Senhor Abílio José Mendonça Barros, na qualidade de Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de S. Brás de Alportel, iniciou a sua intervenção dizendo que lamenta o facto de 

já ter tentado anteriormente instalar uma Unidade de Cuidados Continuados na Vila de 

S. Brás de Alportel e de não o ter conseguido, sendo agora, dada essa oportunidade a uma 

entidade particular. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Referiu ainda que veio à reunião de câmara, em representação da Santa Casa da 

Misericórdia de S. Brás de Alportel, com o objectivo de sensibilizar o executivo e os técnicos 

da autarquia, relativamente ao processo que deu entrada na Divisão de Planeamento 

Urbanístico para alteração e ampliação de edifício destinado a Centro de Dia, pois em S. Brás 

de Alportel existe uma grande necessidade deste tipo de equipamentos. Disse ainda que se 

S. Brás de Alportel não quiser receber este equipamento, a instituição que representa tem 

terrenos noutros concelhos que estão dispostos a recebê-los. -----------------------------------------  

-------- Referiu também que o projecto entrou na Divisão de Planeamento Urbanístico da 

autarquia no passado dia vinte de Abril e que considerando a importância do equipamento e o 

prazo limitado para apresentação da candidatura, os técnicos desta divisão deveriam fazer um 

esforço extremo para analisar o projecto. ----------------------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2009/05/12  Página 5 

-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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 Vice-Presidente, Vitor Guerreiro solicitou autorização para serem analisados no 

decorrer desta reunião os seguintes assuntos que não foram agendados atempadamente:--------  

--------  – Processo n.º 31/2009, da Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel - 

Alteração e ampliação de edifício destinado a centro de dia na vila de S. Brás de Alportel;-----  

--------  – Auto de Medição n.º 6 da obra da “Circular Norte – 2ª fase”; ----------------------------  

--------  – Atraso no pagamento de rendas do Bairro Social de cento e dois fogos;----------------  

--------  – Proposta de parceria com a Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- O Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza manifestou a sua preocupação relativamente 

ao facto da sinalização colocada na Rua Dr. Estanco Louro se encontrar tapada, devido às 

obras de construção de um prédio que ali decorrem. O Vice-Presidente Vítor Guerreiro 

respondeu que iria tomar as medidas necessárias para corrigir a situação.--------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza inquiriu o Vice-Presidente acerca da possibilidade 

de obter os resultados das análises realizadas à água extraída dos furos. O Vice-Presidente 

respondeu afirmativamente e informou ainda, que enquanto não for renovada a rede de 

abastecimento da zona histórica da Vila, este ficará dependente dos furos. Referiu também 

que na serra não é cobrado o consumo de água aos munícipes, sendo os Bombeiros 

Voluntários que vão abastecer os depósitos lá existentes, pois a água extraída dos furos não se 

destina ao consumo humano. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza solicitou ainda que lhe fosse disponibilizado o 

valor global do consumo de água de vários meses ao que o Vice-Presidente, Vítor Guerreiro 

respondeu que os dados seriam disponibilizados.-------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- TABELA DE TARIFAS DE INGRESSO E DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS NA 

FEIRA DA SERRA DE VERÃO DOIS MIL E NOVE : O Senhor Vice-Presidente 

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

-------- TABELA DE TARIFAS DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL DE 

2009-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nos termos do definido no n.º 4 do artigo 6º das Normas de Funcionamento da Feira 

da Serra, a Comissão Organizadora vem por este meio propor a seguinte tabela de tarifas 

relativas à participação e ingresso da Feira da Serra de 2009 (IVA incluído à taxa de 20%): -  

-------- Ingressos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tarifa de ingresso diário no recinto – cada bilhete - € 3,00; --------------------------------  

-------- Tarifa de ingresso para todos os dias da feira – cada bilhete € 6,00 (bilhete de 3 dias); 

-------- Observações: São isentos do pagamento de tarifa de ingresso os cidadãos menores de 

10 anos, deficientes, forças de segurança, bombeiros e comunicação social quando 

devidamente comprovadas as situações enumeradas. -------------------------------------------------  

-------- Tarifa de Jantar no Refeitório da Feira (só para participantes) – cada senha de 

refeição € 4,50;-----------------------------------------------------------------------------------------------   

-------- Tarifas de Ocupação de Espaços:---------------------------------------------------------------  

-------- 1 – Tarifas de Ocupação do Sector Aldeia Serrana: -----------------------------------------  

-------- Produtores Agro-Alimentares: -------------------------------------------------------------------  

-------- a) Stand de lona individual (3m x 3m) - € 120,00;---------------------------------------------  

-------- b) Stand de lona partilhado (por participante) - € 70,00; ------------------------------------  

-------- Produtores de Agricultura Biológica: ----------------------------------------------------------  

-------- a) Stand lona individual (3m x 3m) - € 70,00; --------------------------------------------------  

-------- b) Stand lona partilhado (por participante) - € 40,00;----------------------------------------  

-------- Artesanato: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Artesãos de S. Brás de Alportel; --------------------------------------------------------------  

-------- aa) Stand lona individual (3m x 3m) - € 40,00; ------------------------------------------------  

-------- ab) Stand lona partilhado (por participante) - € 20,00; --------------------------------------  

-------- b) Artesãos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- ba) Stand lona individual (3m x 3m) - € 60,00; ------------------------------------------------  

-------- bb) Stand lona partilhado (por participante) - € 35,00; --------------------------------------  

-------- Observações – A cada participante só será atribuída uma ocupação de espaço, 

PROPOSTAS 
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prevendo-se que no entanto o participante interessado possa solicitar na ficha de inscrição, 

um segundo espaço (3m x 3m), que a Comissão Organizadora, segundo as disponibilidades 

globais de espaço e do interesse do mesmo, poderá autorizar mediante respectivo pagamento 

de € 250,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – Encontro de Sabores: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Restaurantes - € 750,00; ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Tasca - € 250,00; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Espaço Bebidas - 150,00;--------------------------------------------------------------------------  

-------- Espaços de cafés e águas - € 100,00; ------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Tarifas de Ocupação do Sector Encontro de Saberes: ----------------------------------  

-------- Para Associações Locais do Concelho: ---------------------------------------------------------  

-------- Stand individual (3m x 3m) - € 30,00; -----------------------------------------------------------  

-------- Para outras Associações, IPSS e Organismos Públicos: -------------------------------------  

-------- Stand individual (3m x 3m) - € 100,00;----------------------------------------------------------  

-------- Observações: A cada participante só será atribuída uma ocupação de espaço, 

prevendo-se que no entanto o participante interessado possa solicitar na ficha de inscrição, 

um segundo espaço (3m x 3m), que a comissão organizadora segundo as disponibilidades 

globais de espaço e do interesse do mesmo poderá autorizar mediante respectivo pagamento 

de € 250,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 – Tarifas de Ocupação do sector Praça da Cultura:---------------------------------------  

-------- Stand individual (3m x 3m) - € 50,00; -----------------------------------------------------------  

-------- 5 – Tarifas de Ocupação do Sector do Sítio do Agricultor com exposição de alfaias 

agrícolas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Stand (3m x 3m) com espaço exterior anexo - € 80,00.”--------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, após tomado o devido 

conhecimento, aprovar a presente tabela de tarifas.----------------------------------------------------  

-------- PROPOSTA DE PARCERIA COM A SANTA CASA DA MISERICÓRD IA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL: Na sequência do solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de 

S. Brás de Alportel, o Vice-Presidente leu em voz alta a seguinte proposta do Senhor 

Presidente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando os princípios do POPH – Programa Operacional do Potencial 

Humano nomeadamente no que diz respeito aos conteúdos do seu Eixo Prioritário 8 – 



     

 

Reunião de 2009/05/12  Página 9 

Algarve, mais especificamente na medida do programa de Apoio ao Investimento a Respostas 

Integradas de Apoio Social;--------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando a caracterização sócio-cultural e de localização de S. Brás de Alportel 

como região do interior algarvio;-------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando o reforçar da protecção social no combate à pobreza e protecção da 

família, relativamente a equipamentos e valências de apoio a idosos;------------------------------  

-------- Solicitou a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel o apoio de integração 

de parceria para candidatura ao abrigo do programa acima mencionado.------------------------  

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

-------- A assinatura de declaração de integração de parceria para juntar às candidaturas 

que esta IPSS concelhia vai apresentar; ficando os termos de participação da mesma para 

discussão e analise em sede de protocolo próprio a criar para o efeito.” --------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir declarações de integração de 

parceria para efeitos de candidaturas ao POPH (Programa Operacional do Potencial 

Humano). 

-------- PROPOSTA DE PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIE DADE 

SOCIAL DA SERRA DO CALDEIRÃO : Na sequência do solicitado pela Instituição de 

Solidariedade Social da Serra do Caldeirão - ISSSC, o Vice-Presidente apresentou a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando os princípios do POPH – Programa Operacional do Potencial 

Humano nomeadamente no que diz respeito aos conteúdos do seu Eixo Prioritário 8 – 

Algarve, mais especificamente na medida do programa de Apoio ao Investimento a Respostas 

Integradas de Apoio Social;--------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando a caracterização sócio-cultural e de localização de S. Brás de Alportel 

como região do interior algarvio;-------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando o reforçar da protecção social no combate à pobreza e protecção da 

família, relativamente a equipamentos e valências de apoio a idosos;------------------------------  

-------- Solicitou a Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão o apoio de 

integração de parceria para candidatura ao abrigo do programa acima mencionado. ----------  

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

-------- A assinatura de declaração de integração de parceria a fim de juntar à candidatura 

que esta IPSS vai apresentar. ------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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-------- Posteriormente, em sede de protocolo próprio a criar para o efeito serão analisados 

todas as áreas de actuação em que é solicitada a colaboração da autarquia.” -------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir declaração de integração de 

parceria para efeitos de candidatura ao POPH (Programa Operacional do Potencial 

Humano). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- PROCº Nº 29/2009, DE PETER ROBERT BEVIS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA E REST AURANTE,  

EM ALMARGENS :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o número 29/2009, em que Peter Robert Bevis e Outro com residência no 

sítio dos Almargens, deste município, solicitam informação prévia para a construção de 

moradia unifamiliar e restaurante num prédio rústico que possuem em Almargens, deste 

município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de vinte e oito de Abril de dois mil e nove, que 

abaixo se descreve e de que deve ser dado conhecimento aos interessados, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que é viável a pretensão desde que 

sejam cumpridos os condicionalismos constantes na referida informação técnica.----------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de moradia 

unifamiliar e restaurante, 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 

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 Urbano Estruturante II a Sul (1280m2); -----------------------------  

-------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado a Norte; -------------------------------------  

-------- Inserido em Reserva Agrícola Nacional a Norte; --------------------------------------------  

-------- Servido por Rede de Abastecimento de Água; ------------------------------------------------  

-------- Servido por Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas;-------------------------  

-------- Confina a Sul com Estrada Municipal 513 e a Norte com linha de água.---------------  

-------- Atendo-se à disposição do artigo 43.º 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: ------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Construção de 

moradia unifamiliar e restaurante, num terreno localizado no Almargens, composto por 

prédio misto – terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão com área coberta de 

30,0m2 e área descoberta de 3760,0m2 perfazendo uma área total de 3790,0m2, confrontando-

se a Sul com estrada e a poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 'registo predial 4991/19900905 e inscrito sob o artigo rústico nº4910 e artigo 

urbano nº6028. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Atendendo à memória descritiva, existe incongruências quanto à designação que 

pretende instalar estes serviços informam que o requerente deverá especificar a área a 

instalar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Relativamente à instalação de Restauração e Bebidas, ou Comercial deverá a 

mesma cumprir a legislação específica em vigor, alertando a necessidade de que para cada 

uso a fracção deverá estar dotada de 3 metros de pé direito de acordo com o RGEU e à 

instalação de exaustão de fumos e ventilação. ----------------------------------------------------------  

-------- 4 - A construção nos espaços urbanos estruturantes II fica sujeita ao disposto nas 

alíneas seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Quanto a edificabilidade pretendida é permitida a construção, reconstrução, 

ampliação ou alteração de edifícios em parcelas já constituídas ou em parcelas resultantes 

de destaque nos termos da legislação em vigor, destinada a habitação, comércio, serviços e 

equipamentos, em conformidade com as seguintes regras: -------------------------------------------  

-------- Frente mínima da parcela: 7 m; ------------------------------------------------------------------  

-------- Índice de utilização líquido: =/> 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 m;-  

-------- Cércea máxima: dois pisos; -----------------------------------------------------------------------  

-------- Têm de ser garantidos os alinhamentos estabelecidos pelas construções existentes ou 

os que venham a ser fixados pela Câmara Municipal;-------------------------------------------------  

-------- Infra-estruturas: ligadas à rede pública.--------------------------------------------------------  

-------- 5 - O requerente poderá levar efeito a construção de 300,0m2 destinada a moradia e 

restauração e bebida uma vez que cumpre os índices urbanísticos da alínea b) do art.43 do 

RPDM e desde que a implantação da construção seja efectuada no espaço urbanos 

estruturante II (Sul da Propriedade).---------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Relativamente ao piso abaixo da cota de soleira poderá ser construído desde que 

seja zona técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- 7 - A área máxima de construção permitida no terreno terá que ser calculada, de 

acordo com o índice definido na alínea b) do art.43 do RPDM. (Índice de utilização líquido: 

=/> 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 m) que deverá ser efectuada de acordo 

com o levantamento topográfico.--------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto a pretensão é viável desde que cumpra a alínea b) do art.43 do 

RPDM e os pontos 5 e 6 da presente informação técnica. É quanto nos cumpre informar e 

colocar à Consideração Superior.” -----------------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 35/2009, DE PRAGOR – CONSTRUÇÕES, LDª – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAM ILIAR EM 

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

Municipal sob o número 35/2009, em que a firma Pragor Construções, Lda. com sede na 

Urbanização Colina da Campina, deste município, solicita informação prévia para a 

construção de moradia unifamiliar num prédio urbano que possui em Mesquita Baixa, deste 

município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de quatro de Maio de dois mil e nove, que abaixo se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento à interessada, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, mandar informar que é viável a pretensão desde que sejam cumpridos os 

condicionalismos constantes na referida informação técnica.-----------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente, 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 São 

Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da República, 2ª série 

a 27 de Dezembro de 2007, o imóvel localiza-se em: ---------------------------------------------------------------  

--------- Inserido em Espaço Urbanizável a Reestruturar; --------------------------------------------  

-------- Servido por Rede de Abastecimento de Água; ------------------------------------------------  

-------- Trespassada a Poente por Linha de Alta Tensão; --------------------------------------------  

-------- Confina a Sul com Via Não Classificada. -----------------------------------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 53.ºcom a actual alteração por adaptação publicada no 

Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, sem prejuízos das restantes disposições 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/05/12  Página 14 

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

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

--------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de construção, num terreno 

localizado na Mesquita Baixa, composto por parcela de terreno, destinada a construção urbana com 

uma área total de 2280,0m2, confrontando-se a Sul com caminho, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 'registo predial 16064/20090120 e inscrito sob o artigo nº9921-P. --------------  

--------- 2 - É pretensão a construção de uma habitação com uma área de300,0m2, 2 pisos com piscina 

garagem e muros de vedação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 3 - A construção nos espaços urbanos urbanizáveis a reestruturar fica sujeita ao disposto nas 

alíneas seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- “2 — Nestes espaços é permitida a construção, reconstrução, alteração e ampliação de 

edifícios destinados a habitação, comércio, serviços e equipamentos em parcelas já existentes ou 

resultantes de destaque, nos termos da legislação em vigor e em conformidade com as seguintes 

regras: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Índice de utilização líquido: =/< 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 m;-----------  

--------- Número máximo de fogos/parcela: dois; --------------------------------------------------------------------  

--------- Número máximo de pisos: dois ou 6,5 m de cércea; ------------------------------------------------------  

--------- Infra-estruturas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Água: rede pública, à excepção dos espaços situados na zona da serra, que terão sistemas 

simplificados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Esgoto: rede pública ou sistema simplificado com possibilidade de ligação futura à rede 

pública, à excepção dos espaços situados na zona da serra, que terão sistemas autónomos.”-------------  

--------- 4 - De acordo com alínea c) do artigo 23 do RPDM o “afastamento dos edifícios 

habitacionais no eixo das vias de acesso deverá ser no mínimo de 10,0m”. Em relação ao muro de 

vedação o afastamento terá que ser no mínimo de 5m.-------------------------------------------------------------  

--------- 5 - Uma vez que o prédio é trespassado por uma linha de alta tensão a pretensão do 

requerente deverá ter em conta o Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de Fevereiro nomeadamente 

no que diz respeito ao cumprimento da distância aos condutores.-----------------------------------------------  

--------- 6 - O requerente poderá levar efeito a construção de 300,0m2 destinada a moradia com 

piscina e garagem e muros de vedação uma vez que cumpre os índices urbanísticos do ponto 2 do 

art.53 do RPDM e desde que a implantação da construção cumpra os afastamentos referidos nos 

pontos nº4 e 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- 7 - Relativamente ao piso abaixo da cota de soleira poderá ser construído desde que seja zona 

técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 8 - Caso o requerente altere a sua pretensão, a área máxima de construção bem como todas 

as restantes condicionantes, terão de cumprir o mencionado no ponto 3 da presente informação. Mais 

se esclarece que o índice de utilização líquido a aplicar (Índice de utilização líquido: =/< 0,8, 

aplicável a uma profundidade máxima de 30 m) deverá ser calculado de acordo com o levantamento 

topográfico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Face ao exposto a pretensão é viável desde que cumpra o ponto nº2 do art.53 do RPDM e os 

pontos 4 e 5 da presente informação técnica. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

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

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

DE MORADIA UNIFAMILIAR E COLOCAÇÃO DE PORTADA, EM A LPORTEL :- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 64/2006, em  

que Maria José Martins Calca apresenta alegações acerca do afastamento do portão 

relativamente à via pública, propondo manter a proposta anteriormente apresentada, não 

aceitando o afastamento estipulado na deliberação camarária de 17/02/2009 e atendendo aos 

requerimentos entrados na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal de Maria da 

Conceição da Luz e Eduardo Manuel Correia Vedros, foi deliberado na reunião de câmara de 

14 de Abril de 2009, efectuar uma visita ao local por forma a ser tomada uma decisão acerca 

da colocação de portão. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A 16 de Abril de 2009 foi efectuada visita ao local, na qual estiveram presentes o 

Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, o Vice-Presidente Sr. Vítor Guerreiro, a 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro e o Vereador Dr. Joaquim Mendoza, tendo sido suscitadas 

dúvidas em relação ao pretendido. Não parecendo adequado a realização da deslocação do 

portão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tendo a Câmara Municipal tido conhecimento do teor do ofício do notário Luís 

Valente de 03 de Abril de 2009 e do pedido de esclarecimentos solicitados pelo Sr. Presidente 

ao referido Notário, deliberou, por unanimidade, aguardar resposta por parte do Notário. ------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à requerente Maria José 

Martins Calca e aos confinantes interessados do teor desta deliberação.----------------------------  

-------- PROCº Nº 124/2008, DE CEREAL & DOCE, LDª – ALTERAÇÃO AO USO DA 

REQUERIMENTOS 
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FRACÇÃO “A” NA AVª DA LIBERDADE :- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o número 124/2008, em que a firma Cereal & Doce, 

Lda., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 72, deste município, na qualidade de 

arrendatária, a solicitar a alteração ao uso da fracção de comércio para comércio e serviços e 

licenciamento da secção de bebidas com designação de Cereal & Doce, Lda.---------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, admitir a comunicação prévia 

aprovando a alteração ao uso da fracção, nos termos das informações técnicas da Divisão de 

Planeamento Urbanístico de vinte e oito e vinte e nove de Abril de dois mil e nove, que 

abaixo se descrevem, e que deverão ser transmitidas à firma peticionária. -------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente, alteração ao uso da fracção de comércio 

para comércio e serviço e licenciamento da secção de bebidas com designação de Cereal & 

Doce Lda com uma capacidade de 10 lugares de público de pé, no prédio urbano em regime 

de Propriedade Horizontal na Avenida da Liberdade nº 72(inscrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 03712/291188 e inscrito sob o artigo urbano nº 3583), cabe-nos 

emitir a seguinte informação técnico: --------------------------------------------------------------------  

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

-------- 1 - Analisada a pretensão a requerente já usufrui Alvará de Licença de utilização 

para serviços de Restauração e Bebida nº 40 emitida a 26/04/2007 (processo nº 286/2006) o 

uso a que se destina é comércio de pão, pastelaria e confeitaria com o CAE 52240 com a 

designação de Pão & Pão. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - A requerente Cereal e Doce, arrendatária do prédio urbano – Fracção A – rés-do-

chão direito, destinado a comércio, vem agora proceder ao licenciamento de alteração ao 

uso da fracção de comércio para comércio e serviços e adicionar o serviço de bebidas, 

nomeadamente para poder vir a servir cafés com a CAE 5630.--------------------------------------  

-------- 3 - De acordo com o artigo 18º do Decreto regulamentar nº 20/2008 de 27 de 

Novembro – Capacidade do estabelecimento verifica-se o cumprimento do mesmo. -------------  

-------- 4 - Deverá o estabelecimento estar de acordo com o parecer nº 1/2009 de 23/02/09 de 

Segurança Contra Risco de Incêndios pelos seguintes pontos aquando da vistoria requerente 

deverá:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

efectuarem os ensaios necessários; -----------------------------------------------------------------------  
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-------- Apresentar declaração da Instalação de Equipamentos (termoacumulador e/ou gás) 

caso existam. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Deverá o estabelecimento estar de acordo com o parecer nº 01/2009 de 10 de 

Março 2009 do Centro de Saúde de São Brás de Alportel pelos seguintes pontos: ---------------  

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

exterior das todas as instalações sanitárias, bem como da despensa do dia. Quando não for 

possível, deve ser dotada de dispositivos de ventilação artificial com contínua renovação de 

ar; ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Qualquer intenção de ser instalado equipamento de ar condicionado adoçado às 

fachadas do edifício deve ser representada em peça desenhada a apresentar nas 

especialidades, garantindo a protecção do referido equipamento e a minimização do seu 

impacte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - De acordo com estipulado no artigo 13º do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e taxas do município de 31 de Março de 2003, a insonorização do 

sistema de ar condicionado deve ficar garantida, assim como a recolha de água resultante da 

condensação do ar, que em caso algum poderá ser vertida para a via publica.-------------------  

-------- 8 - Qualquer publicidade no exterior carece do respectivo licenciamento junto dos 

serviços municipalizados, que decorrerá após obtenção do alvará de licença de utilização. ---  

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

-------- Face ao exposto, considera-se que a pretensão e face aos pareceres emitidos pelas 

entidades competentes informam estes serviços estarem reunidas as condições necessárias à 

aprovação do projecto de arquitectura, pelo que se emite parecer técnico favorável. -----------  

-------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.”-----------------------  

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

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

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

-------- 1.4) - R. P. D. Á. Residual – Na memória descritiva indica que foi criada ventilação 

em todos os compartimentos, o que deverá ser executado.--------------------------------------------  

-------- 1.5) - C. C. ACÚSTICO – Nada a opor.---------------------------------------------------------  

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

-------- Reúnem condições de emissão de informação favorável, realçando a indicação 

relativa à implementação no ponto 1.4. ------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- Á Consideração Superior.”------------------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 19/2009, DE ORLANDO MARTINS GONÇALVES E OUTRA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM POÇO DOS FERRE IROS:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 19/2009, em 

que Orlando Martins Gonçalves e Outra, residentes no sítio dos Poços Ferreiros, neste 

município, na qualidade de proprietários de um prédio rústico sito em Poços Ferreiros, deste 

município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de moradia 

unifamiliar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informar os requerentes que deverão apresentar os projectos das especialidades no prazo de 

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

-------- PROCº Nº 13/2009, DE MARIA ROSA GASPAR BOTO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA EDIFICAÇÃO DE CONDOMÍNIO DE 

RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS, EM POÇOS FERREIROS:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 13/2009, em que Maria Rosa Gaspar Boto 

residente na Urbanização Monte da Ria, Lote 92, na freguesia de Montenegro, município de 

Faro, na qualidade de potencial interessada de um prédio rústico sito em Poços Ferreiros, 

deste município, solicita informação prévia para a edificação de condomínio de residências 

assistidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de seis de Maio de dois mil e nove, que abaixo se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento à interessada, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, mandar informar que não é viável a pretensão. -----------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar de uma Operação de 

loteamento de moradias assistidas - lar de 3º idade, 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 

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: --------------------------------------------------------------------------  
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-------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado; -----------------------------------------------  

-------- Inserido em Reserva Agrícola Nacional a Nascente/Sul; -----------------------------------  

-------- Servido por Rede de Abastecimento de Água; ------------------------------------------------  

-------- Trespassado por linhas de AT a Nascente; ----------------------------------------------------  

-------- Trespassado por 2 Vias Não Classificadas; ---------------------------------------------------  

-------- Confina a Nascente Via Não Classificada. ----------------------------------------------------  

-------- Atendo-se à disposição do artigo 34 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, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e legislação 

aplicável, informa-se o seguinte: --------------------------------------------------------------------------  

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

-------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Operação de 

loteamento de moradias assistidas - lar de 3º idade, num terreno localizado no Poço dos 

Ferreiros, composto por prédio rústico – terra de cultura e pastagem com árvores com área 

de 80300,0m2, confrontando-se a Sul com caminho e a poente a estrada, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 10816/200197 e inscrito sob o artigo nº 17224. ----  

-------- 2 - De acordo com o ponto nº3 do art. 34º do RPDM, é possível nesta classe de 

espaços a instalação de equipamentos especiais não integráveis nos espaços urbanos e 

urbanizáveis ou que justifiquem mesmo o seu afastamento daquelas áreas, nomeadamente 

desportivos e recreativos, cemitérios, instalações de telecomunicações, estações de 

tratamento de águas e esgotos, estações de tratamento de resíduos sólidos, subestações 

eléctricas, estabelecimentos de saúde e estabelecimentos de ensino e formação que 

justifiquem a integração em áreas rurais, fica sujeita às seguintes regras: ------------------------  

-------- a) Para a construção de equipamentos de saúde e de estabelecimento de ensino de 

iniciativa pública, privada e cooperativa: ---------------------------------------------------------------  

-------- a) V. Índice máximo de utilização líquido: 0,1; ------------------------------------------------  

-------- b) VI. Índice de ocupação: =/> 0,05;------------------------------------------------------------  

-------- c) VII. Acesso por caminho público pavimentado;---------------------------------------------  

-------- d) VIII. Infra -estruturas: sistemas privados de acordo com legislação específica;------  

-------- b) A instalação de outros equipamentos fica sujeita às regras da legislação específica 

aplicável e de acordo com interesse público. -----------------------------------------------------------  

-------- c) A instalação de unidades de agro -turismo, turismo rural e turismo de habitação 

REQUERIMENTOS 
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fica sujeita a legislação específica aplicável e ao disposto no artigo 23.º -C do presente 

Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - De acordo com o 23.º -C admitem -se no solo rural, hotéis e estalagens, de 

categoria não inferior a 3 estrelas, e ainda pousadas, que contribuam para a valorização 

económica e ambiental da área respectiva e que estejam associados a temáticas tais como 

turismo de saúde, de desporto, cinegético, da natureza, turismo social, educativo e cultural, 

entre outras. Estes estabelecimentos hoteleiros, entendidos como edificações isoladas, não 

fraccionáveis em propriedade horizontal, devem respeitar os seguintes critérios de 

implantação, com excepção das pousadas, que obedecem a requisitos específicos: --------------  

-------- a) Localização: Unidades Territoriais da Serra, bem como nas freguesias do Barrocal 

localizadas no tradicional Barrocal e que apresentem reduzido desenvolvimento turístico; ----  

-------- b) A dotação: 180 novas camas;------------------------------------------------------------------  

-------- c) Área da propriedade: mínimo 5 hectares; máximo 25 hectares. -------------------------  

-------- d) Densidade de ocupação máxima: 12 camas por hectare, com um máximo de 180 

camas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- e) Edificação concentrada: no caso de não se concretizar através de um edifício 

único, deve garantir -se a sua concentração numa área não superior a 10 % da área total da 

propriedade afecta;------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- f) Número máximo de pisos: dois, podendo ser excepcionalmente ultrapassado desde 

que as características morfológicas dos terrenos e da paisagem o permitam, de modo a não 

constituírem intrusões visuais, o que deve ser adequadamente justificado e acompanhado das 

peças escritas e desenhadas necessárias à sua fundamentação; -------------------------------------  

-------- g) Preferencialmente associados a uma temática especifica, em função da unidade 

territorial em que se inserem e das valências existentes ou a criar; ---------------------------------  

-------- h) Regime de implantação: sujeito a contratualização com o município.------------------  

-------- 4 - De acordo com o estipulado no Regulamento Plano Director Municipal, estes 

serviços informam que a pretensão não se enquadra nos equipamentos especiais no disposto 

do ponto nº 3 do artigo 34º do RPDM de São Brás de Alportel. -------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer desfavorável de acordo com o ponto nº 4 supra 

referido da presente informação. --------------------------------------------------------------------------  

-------- É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.”----------------------  
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-------- PROCº Nº 37/2009, DE GABRIELA JOSÉ CONTREIRAS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUÍ NA EM 

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

Municipal sob o n.º 37/2009, em que Gabriela José Contreiras, residente no sítio da Fonte da 

Murta, deste município, solicita informação prévia para alteração e ampliação de ruína, num 

prédio urbano que possui em Fonte da Murta, deste município.--------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de sete de Maio de dois mil e nove, que abaixo se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento à interessada, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, mandar informar que é viável a pretensão desde que sejam cumpridos os 

condicionalismos constantes na referida informação técnica.-----------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar a Alteração e ampliação de ruína, 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 São 

Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da República, 2ª série 

a 27 de Dezembro de 2007 disposições do nº9, o imóvel localiza-se em:---------------------------------------  

--------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado; -----------------------------------------------  

-------- Confina a Poente e a Norte com Via Não Classificada.-------------------------------------  

-------- 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, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

-------- 1 - Pretende a requerente a informação quanto à possibilidade de Alteração e ampliação de 

ruína, num terreno localizado no Fonte da Murta, composto por prédio – urbano com área coberta de 

106,0m2 e área descoberta de 70,0m2 perfazendo uma área de 176,0m2 e a ainda um rústico com 

1900,0m2, confrontando-se a Norte e Poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 15670/20080212 e inscrito sob o artigo nº659 a parte urbana e a parte rústica 

descrito com o nº15669/20080212 sob o artigo nº16269.----------------------------------------------------------  

--------- 2 - Face ao P.DM. deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M. os seguintes 

condicionalismos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 2.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de recuperação e 
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de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e volumetricamente definida, 

para fins de interesse público, designadamente, de instalação de museus, centros de exposições, 

centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento de Turismo em Espaço Rural (TER) ou 

turismo da natureza, para equipamentos sociais e culturais de uso colectivo, públicos ou privados, 

para estabelecimentos de restauração ou exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural 

e para fins habitacionais, independentemente do uso anterior.---------------------------------------------------  

--------- 2.2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a 

estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou 

reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto 

testemunhos históricos das actividades e realizações humanas.--------------------------------------------------  

--------- 2.3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que identifique 

e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia de execução dos 

trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma avaliação ponderada dos 

valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza (1964) e Convenção de Nara (1994), 

nomeadamente a protecção da substância material, simplicidade, reversibilidade e autenticidade. -----  

--------- 2.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes requisitos:----  

--------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem rural; --------  

--------- b) Verifica-se que o número de pisos pré-existente é um o que o deverá ser mantido; ------------  

--------- c) Adoptar ou criar infra -estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes públicas de 

infra-estruturas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder os 300,0m2.-------------------------  

--------- 3 - A proposta apresentada de recuar 20 a 30m, não é viável uma vez que implicaria a 

demolição total da ruína existente, e por sua vez a construção de um novo edifício situação que não 

cumpre com o estipulado no artigo 23-E do RPDM, no qual só é permitido obras de conservação, 

alteração e ampliação de construções existentes. -------------------------------------------------------------------  

--------- 4 - No entanto relativamente à possibilidade de recuar o edifício proposto, estes serviços 

informam que efectivamente poderá ser considerada essa hipótese uma vez que permitirá futuramente 

o alargamento da via que apresenta aproximadamente 3 m largura. Salienta-se que a intervenção 

deverá respeitar o descrito dos pontos anteriores. ------------------------------------------------------------------  

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

--------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente desde que ampliação 
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não excede os 300,0m2 e não aumente o número de pisos de acordo com o ponto4 do art. 23-E do 

RPDM. Aquando da entrega do processo de licenciamento o requerente deverá dar cumprimento aos 

pontos acima descritos realçado o ponto nº4. ------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 58/2007, DE MARIA JOÃO DA SILVA RODRIGUES MARTINS –  

AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DESTINADO A MORADIA EM BICO ALT O:- Presente o 

ofício n.º 5304, de 30 de Abril de 2009, remetido pelo Provedor de Justiça, relativo ao 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 58/2007, de 

Maria João da Silva Rodrigues Martins, residente no Lote número treze de Villas Sol, sito 

em Campina, deste município, a informar que foi determinado o arquivamento do processo 

supra referenciado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 274/2006, DE JOÃO MIGUEL CHAVECA NEVES PARREIRA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, MURO DE VEDAÇÃO E PISCINA 

EM CAMPINA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o número 274/2006, em que João Miguel Chaveca Neves Parreira, residente 

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

alterações ao inicialmente aprovado por despacho do Senhor Presidente desta autarquia 

emitido no dia catorze de Maio de dois mil e sete. -----------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração o desenvolvimento deste processo, nomeadamente a 

deliberação municipal de 15 de Julho de 2008, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, solicitar as alterações ao projecto de acordo com a informação técnica de 7 de 

Maio de 2009 e da fiscalização de 30 de Abril de 2009.-----------------------------------------------  

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

-------- “No âmbito do requerimento apresentado, vem o requerente explanar as ilegalidades 

efectuadas no presente processo, estes serviços informam que em reunião de câmara de 15 de 

Julho de 2008 foi deliberado por unanimidade: --------------------------------------------------------  

-------- Indeferir o projecto das alterações apresentado em 5 de Junho de 2008. -----------------  

-------- Mandar demolir as obras já efectuadas em desconformidade com o projecto 

inicialmente aprovado, no prazo de trinta dias, findo o qual poderá a Câmara Municipal 

mandar demolir as obras, a expensas do requerente.--------------------------------------------------  

-------- Estes serviços informam que o requerente não cumpriu a deliberação camarária 
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conforme o nosso ofício nº 6333 de 16/07/2008.--------------------------------------------------------  

-------- Em deslocação ao local, atendendo à informação técnica do serviço de fiscalização de 

30 de Abril de 2009 verifica-se algumas incongruências que deverão ser tidas em conta, 

descritas em informação técnica em anexo. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

-------- Informação da Fiscalização de 30 de Maio:-------------------------------------------------  

-------- “ Em visita periódica à obra acima referenciada, constatei que as anomalias 

detectadas e informadas em 21.11.2008, se mantinham. Dado que o estado da obra se 

encontra em fase adiantada e se mantêm por resolver questões importantes que 

condicionarão a concessão da licença de utilização, achamos pertinente levantar as seguintes 

questões hoje constatadas: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1.- O pé-direito do piso térreo, na parte que é confinante com a mezannine, tem 

2,49m; A lage tem de espessura 0,28 m; A mezannine tem 2,70 m de altura interior – 

solo/topo do tecto. O somatório é de 5,40 m. A mezannine tem ligação por porta para a parte 

sobrante a Nascente, do sótão, transformando-a  em mais uma área habitável. ------------------  

-------- 2.- Os vãos abertos para a fachada principal Norte, tem alguns desfasamentos 

relativamente ao enquadramento entre pilares exteriores; (vejam-se fotos); ----------------------  

-------- 3.- A adaptação da garagem/quarto, a Nascente, implica alteração da janela para 

portada, ainda na fachada Norte;-------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.- A casa de banho nascente foi deslocada para Norte e esse espaço foi transformado 

em arrumos. Já está aberto na lage de cobertura desse espaço, uma abertura que vai permitir 

aceder por escada a um compartimento no sótão, contíguo mas não ligado por porta, à 

mezannine, não previsto em projecto. A casa de banho foi deslocada para norte e implicou a 

ampliação do espaço previamente previsto. -------------------------------------------------------------  

-------- 5.- É evidente que a cave existente e entretanto encerrada vai permitir a sua 

reabertura após a concessão da licença de utilização. E foi esta a razão do impacto negativo 

que a obra apresenta hoje na envolvente. Veja-se em fotos que se anexam, que as portas 

existentes no alçado Sul preconizam essa utilização.”-------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 31/2009, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTIN ADO A 
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CENTRO DE DIA NA VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL : Presente o processo entrado 

na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 31/2009, 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 alteração e ampliação de 

edifício destinado a Centro de Dia, 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, ficando condicionado à apresentação 

dos pareceres das entidades externas referidas no ponto 2 da informação técnica de 12 de 

Maio corrente, que a seguir se descreve 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 do 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. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de aprovação de uma alteração e 

ampliação para Instalação de Centro de Dia e obras de urbanização de adaptação, cabe-nos 

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

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

-------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano de Urbanização da 

Vila de São Brás de Alportel, eficaz pelo Diário da Republica, 2ª Série nº 13 de 20 de Janeiro 

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

-------- O prédio em questão localiza-se em: ------------------------------------------------------------  

-------- Zona de Equipamentos existentes; ---------------------------------------------------------------  

-------- Zona consolidada a nascente; --------------------------------------------------------------------  

-------- Confina a Norte com Via Urbana. ---------------------------------------------------------------  

-------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 25º, 26º, 33º e 34º e sem prejuízo das 

restantes disposições regulamentares. -------------------------------------------------------------------  

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

-------- 1 - Atendendo ao carácter de urgência do processo, este encontra-se em apreciação 

REQUERIMENTOS 
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liminar de acordo com o artigo 11º do 555/99 de 16 de Dezembro alterado com as alterações 

que lhe foram conferidas pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro pelo qual se solicita pareceres 

as entidades exteriores para se pronunciarem exclusivamente no âmbito das suas atribuições 

e competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - De acordo com o ponto nº1 do artigo 19º do Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de 

Dezembro, com as alterações que lhe foram conferidas pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro, 

deverá ser solicitado pareceres que ficam condicionados ao presente projecto que são os 

seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Instituto de Solidariedade e Segurança Social; ---------------------------------------------  

-------- b) Centro de Saúde; --------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Autoridade Nacional de Protecção Civil;----------------------------------------------------  

-------- d) Inspecção-geral do Trabalho. -----------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Atendendo aos elementos disponíveis do processo verificados no processo verifica-

se um Parecer Técnico Prévio datado a 30 de Janeiro de 2001, estes serviços informam que a 

validade dos pareceres são de 1 ano de acordo com o ponto nº 1 do artigo 13º do Decreto – 

Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações que lhe foram conferidas pela Lei nº 

60/07 de 4 de Setembro, como tal informamos que o mesmo de encontra caducado.-------------  

-------- 4 - É pretensão da requerentes a alteração e ampliação de um Centro de Dia, 

localizado na Rua Luis Bívar, composto por prédio urbano – Edifício com cave, rés-do-chão, 

1º andar, garagem e logradouro, destinado a acção social, confinante a Norte com estrada, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 13952/20030305 e inscrito sob o 

artigo nº 8597. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Pretende a requerente que a Câmara lhe aprove um equipamento de carácter 

social, do tipo Centro de Dia que sejam desenvolvidas actividades de apoio social a pessoas 

idosas que possam usufruir do Estabelecimento e que sejam desenvolvidas actividades de 

apoio social a pessoas idosas através do alojamento pretendido. -----------------------------------  

-------- 6 - Relativamente ao projecto de arquitectura apresentado relativamente a obras de 

ampliação de um Centro de Dia existente. O referido equipamento pretende melhorar as 

condições existentes tal como ampliar e aumentar a sua capacidade para 90 utentes. ----------  

-------- 7 - O referido prédio faz parte de um conjunto urbanístico e de equipamentos de 

saúde numa zona central e de fácil acesso aos munícipes, estando bem servida de 

acessibilidades, saneamento básico, e de rede eléctrica, de telefones e de abastecimento de 
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água.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 8 - Atendendo à legislação em vigor, relativamente aos equipamentos de 

solidariedade quanto ao enquadramento especifico do Centro de Dia a pretensão deverá dar 

resposta social desenvolvida em equipamento que se destina a acolher pessoas idosas, 

singulares ou casais, que não possam bastar totalmente a si próprias e a prestar apoio 

àqueles que, embora mantendo – se na sua residência, necessitam que lhes sejam 

asseguradas algumas necessidades básicas tais como:------------------------------------------------  

-------- a) Critérios de dimensionamento: ----------------------------------------------------------------  

-------- Unidade para 40 utentes na valência de Centro de Dia; -------------------------------------  

-------- Área média das instalações – área útil 27m2/por pessoa; -----------------------------------  

-------- Área de construção – 36m; ------------------------------------------------------------------------  

-------- Área de espaço exterior – a definir caso a caso;-----------------------------------------------  

-------- b) Critérios de localização: -----------------------------------------------------------------------  

-------- Em zonas habitacionais, de acesso fácil e seguro; --------------------------------------------  

-------- De preferência localizado na proximidade de jardins públicos, lugares de culto, zonas 

comerciais e serviços, como por exemplo correios, bancos, etc; -------------------------------------  

-------- Em zonas com acessibilidades às estruturas de saúde; ---------------------------------------  

-------- Afastado de zonas poluídas e de ruído intenso. ------------------------------------------------  

-------- 9 - Atendendo a todos estes critérios, em nada menciona que os mesmos foram tidos 

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

-------- 10 - Do ponto de vista urbanístico e no que se refere ao cumprimento do Plano de 

Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, estes serviços informam que a pretensão se 

localiza em dois espaços diferentes de parâmetros urbanísticos que deverão ser tidos em 

consideração para efeitos de parâmetros urbanísticos. -----------------------------------------------  

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

-------- Apesar destes serviços reconhecerem a importância e a obra de cariz social associada 

a este projecto pelas indeterminações a acima mencionadas, remete-se a decisão 

relativamente da aprovação do mesmo à consideração superior “ ----------------------------------  

-------- LEGALIZAÇÃO DE GARAGEM E ARRECADAÇÃO EM POÇO DOS 

FERREIROS, DE ANTÓNIO VALÉRIO ARROJA :- Presente uma exposição entrada na 

Divisão de Planeamento Urbanístico em 12 de Janeiro de 2006, acerca de uma construção 

ilegal de garagem e arrecadação, que deu origem ao processo de contra-ordenação 
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Reunião de 2009/05/12  Página 28 

n.º 10/2006, o qual culminou com a aplicação de uma coima no valor de € 1.000,00 (mil 

euros). Terminado o processo de contra-ordenação o Sr. Presidente solicitou à Divisão de 

Planeamento Urbanístico que informasse acerca da possibilidade de legalização das referidas 

obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 4 de Maio de 2009, que abaixo se descreve e de 

que deve ser dado conhecimento ao interessado, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de ordenar ao infractor que proceda à demolição da 

garagem e arrecadação no prazo de trinta dias, convidando-o a pronunciar-se no prazo de 

quinze dias úteis nos termos do n.º 3 do art.º 106º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei 

n.º60/2007, de 4 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente ao assunto solicitado por despacho do Sr. Presidente com data de 

03/02/09 cumpre informar o seguinte: -------------------------------------------------------------------  

-------- O local onde foram efectuadas as obras escritas no auto de notícia situa-se a Norte 

em áreas de protecção e valorização – artigo 27.º e a Sul na classe dos espaços agrícolas na 

categoria de agrícola condicionado – artigo 31.º e 35.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal. Sendo que nesta ultima classe de espaços qualquer uso ou construção que 

implique impermeabilização do solo está sujeito a parecer prévio da Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve, I.P. --------------------------------------------------------------------  

-------- No entanto apesar da pretensão necessitar de parecer da entidade supra-referida, de 

acordo com o PDM a edificabilidade nesta classe de espaços fica sujeita às regras constantes 

dos artigos, 23.ºA, 23.ºB, 23.ºC, 23.ºD,23.ºE, todavia a respectiva operação urbanística não 

se enquadra em qualquer destes artigos. ----------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto não sendo a obra susceptível de ser legalizada, a consequência será 

a demolição da obra feita ilegalmente.” -----------------------------------------------------------------  

-------- LICENCIMENTO DE BAILE AO AR LIVRE DE ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS 

DA SERRA DE S. BRÁS: Presente um requerimento da Associação “Os Amigos da Serra de 

S. Brás”, com sede no sítio dos Parises, deste município, a solicitar que lhe seja concedida 

licença para divertimento público (baile) a levar a efeito no adro da capela de Parises e parque 

da Serra, em Parises, no dia dezassete de Maio em curso.---------------------------------------------  
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-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão das licenças 

de divertimento público e de ruído, conforme informação prestada sobre este assunto pela 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal no dia seis de Maio de dois mil e nove. --------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 6 DA OBRA DA “CIRCULAR NORTE – 2 ª FASE”: 

Presente o auto de medição número seis, respeitante aos trabalhos efectuados na obra 

mencionada em epígrafe e que se cifram no valor de € 163.755,89 (cento e sessenta e três mil 

setecentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o seu pagamento nos 

termos contratuais.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- RECLAMAÇÃO DE RUÍDO DO “OK BAR” : Presente um abaixo-assinado 

entrado nesta autarquia em 27 de Abril de 2009, a apresentar reclamação contra o 

funcionamento do estabelecimento “OK Bar” situado na Rua Capitão Caiado, nesta Vila.------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o proprietário do 

estabelecimento “OK Bar” que para continuar a exercer a actividade de espectáculos de 

natureza não artística deverá instruir o processo de licenciamento de actividade no prazo de 

30 dias, nos termos da informação técnica de 30 de Abril de 2009, de que deve ser dado 

conhecimento ao proprietário. Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento aos 

reclamantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA :- Da 

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

execução de ramais de água efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes 

nos sítios de Juncais, Cerro da Mesquita, no Corotelo, no Cerro do Alportel, na Barracha, no 

Tesoureiro, na Fonte da Murta e na Vila de S. Brás de Alportel num total de € 2.145,81 (dois 

mil cento e quarenta e cinco euros e oitenta e um cêntimos). -----------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Junho e Julho próximos futuros.----------------------------  

-------- RAMAIS DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRE CTA:- 

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

execução de ramais de esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de 

residentes na Vila de S. Brás de Alportel num total de € 399,78 (trezentos e noventa e nove 

euros e setenta e oito cêntimos).---------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Junho e Julho próximos futuros.----------------------------  

-------- GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – CONTRATO DE 

OBJECTIVOS: Presente o Contrato de Objectivos relativo aos Gabinetes de Inserção 

DELIBERAÇÕES 
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Profissional – GIP, assinado pelo Director do Centro de Emprego de Faro e pelo Senhor 

Presidente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o presente contrato de 

objectivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS DO BAIRRO SOCIAL DE C ENTO 

E DOIS FOGOS:- Presente uma informação prestada pelo Sector de Taxas e Licenças 

Municipais, a esclarecer que as ocupantes dos fogos números dez, vinte e oitenta e cinco do 

Bairro Social de cento e dois fogos não pagaram atempadamente as rendas respeitantes ao 

mês 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 

vinte e oito de Abril findo a onze de Maio 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 Vice-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 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1420 a 1435, da 

1446 a 1449, de 1453 a 1473, de 1488 a 1498, de 1507 a 1515, de 1522 a 1560, no valor de € 

248.735,93; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em anteriores reuniões de 

Câmara a que correspondem os documentos de despesa números 1436 a 1445, de 1450 a 

1452, de 1474 a 1487, de 1499 a 1506, de 1516 a 1521, no valor total de € 93.308,37. ----------  
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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 

  
 


