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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 11/2009 
da reunião ordinária de 26 de Maio 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 98, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 2.448.626,50 € dos quais 

2.445.823,94 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 1.523,52 € 

em numerário e 279,04 € 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 usaram da palavra os seguintes 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor José da Conceição de Jesus, residente na Rua da Dubadoura, na Vila de 

S. Brás de Alportel, solicitou informação acerca do abaixo-assinado que deu entrada na 

autarquia derivado do ruído proveniente do OK Bar. --------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente informou o munícipe que o referido abaixo-assinado foi presente 

à reunião ordinária da Câmara Municipal do passado dia 12 de Maio, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por unanimidade, informar o proprietário do estabelecimento “OK Bar” 

que para continuar a exercer a actividade de espectáculos de natureza não artística deveria 

instruir o processo de licenciamento de actividade no prazo de 30 dias. ---------------------------  

-------- O Senhor José da Conceição de Jesus referiu que não é apenas o barulho do bar que 

incomoda os moradores, mas essencialmente o barulho que os clientes fazem na rua, quando 

entram ou saem do bar. Afirmou ainda que alguns utentes do referido bar, já embriagados 

urinam dentro das caixas de correio do prédio onde reside ou vão dejectar nas traseiras, junto 

às garagens. Também os veículos dos moradores apresentam frequentemente alguns pequenos 

toques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente referiu ainda que aquando da autorização do horário de 

funcionamento, o proprietário foi informado que o mesmo estava condicionado à existência 

de reclamações. Referiu ainda que perante esta situação a autarquia terá de analisar melhor o 

caso. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Arqt. Afonso de Brito Guerreiro, residente na Rua Dr. José Dias Sancho, n.º 125 

desta Vila e proprietário de um Gabinete de Projectos, nesta Vila, informou que veio à 

presente reunião de câmara com o intuito de colocar algumas questões relativas ao 

licenciamento de obras particulares. ----------------------------------------------------------------------  

-------- Iniciou a sua intervenção dizendo que é necessário haver alguma sensibilidade por 

parte da autarquia, relativamente ao licenciamento de alterações a projectos que foram 

aprovados por “razões ponderosas”. Referiu, tendo em conta a sua experiência profissional, 

que tem sentido grandes dificuldades nesta questão e que não lhe foi dada, por parte da 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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autarquia, qualquer justificação para este facto baseada em legislação.-----------------------------  

-------- Referiu ainda que, desde que o PDM entrou em vigor efectuava alterações 

significativas de projectos aprovados por “razões ponderosas”, no entanto, com a entrada em 

vigor do PROTAL e a adaptação do PDM começou a verificar-se essa dificuldade. Disse que 

no seu entendimento, os projectos que foram aprovados com base em “razões ponderosas” 

pela lei anterior, deram aos interessados a possibilidade de construírem uma moradia, não 

sendo exigida uma volumetria. ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Questionou ainda o executivo se, no caso dos proprietários só solicitarem a aprovação 

das obras de alteração após a conclusão das mesmas, se a Câmara autorizava o licenciamento 

das alterações ou mandava demolir. ----------------------------------------------------------------------  

-------- Colocou como segunda questão o facto de um requerente pretender fazer uma 

implantação em forma de L, sendo, no entanto, por motivos de força maior, obrigado a reduzir 

a implantação, se posteriormente pretender fazer ampliação, poderá fazê-lo? Após a emissão 

da licença de utilização? ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente informou que já levantou estas questões ao Dr. Apolónia na 

CCDRAlgarve e que durante o processo de adaptação dos PDM’s foram também levantadas 

algumas questões neste âmbito. Referiu ainda que relativamente à aprovação de alterações 

significativas ao projecto inicial aprovado por “razões ponderosas”, os técnicos baseiam-se 

em critérios ojectivos. E se um técnico considera no seu parecer que são alterações 

significativas, dificilmente a Câmara Municipal poderá aprovar as alterações. --------------------  

-------- O Senhor Presidente diz também defender a facilitação relativamente a muitas destas 

situações. Relativamente a estes assuntos o Senhor Presidente ainda leu o parecer da 

CCDRAlgarve dado em 2008, em reposta às questões colocadas pela autarquia. -----------------  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

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

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

-------- Proc. n.º 27/2006, de PMCCAVACO – Construção Civil e Imóveis, Lda. – 

Autorização de Utilização na Vila;------------------------------------------------------------------------  

-------- Proc. n.º 121/2008, de Maria Helena Gameiro Ourêlo e Outro – Alteração e ampliação 

de moradia em Barrabés; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atribuição de subsídio - Escola Secundária José Belchior Viegas; -------------------------  

-------- Licenciamento de Festa de Solidariedade - Escola Secundária José Belchior Viegas; ---  

-------- Plano Pormenor da zona urbana do Sítio do Alportel – Proposta de rescisão pela 

Progitape; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Protocolo de Cooperação entre a Autarquia e a Associação Humanitária de Nadadores 

Salvadores de Faro;------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza questionou o executivo acerca do novo 

Regulamento de Taxas e Licenças, ao que o Senhor Presidente respondeu que o mesmo está a 

ser elaborado por uma empresa especializada na área e contratada para esse efeito. Estando 

actualmente a aguardar pela versão final do respectivo regulamento, que deverá entrar em 

vigor no dia 1 de Janeiro de 2010. ------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROPOSTA PARA A SEGUNDA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2009: -----  

-------- Presente em proposta, a segunda revisão orçamental, a qual importa em quatrocentos 

mil euros, para o ano de 2010 não traduzindo reforço de qualquer valor orçamental para o ano 

2009.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “No corrente ano económico sentiu-se a necessidade de recorrer a esta revisão 

orçamental - a 2.ª do ano de 2009 tendo em consideração que não estava previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos a empreitada “Modernização e Requalificação do Mercado 

Municipal e Projecto” para o ano de 2010. -------------------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração que a empreitada supra citada apresenta um prazo de nove 

meses e à data ainda não foi efectuada a consignação, conclui-se que a sua execução 

ultrapassará o presente ano económico. -----------------------------------------------------------------  

-------- Assim sendo, recorre-se a abertura do projecto para o ano de 2010 com uma verba de 

quatrocentos mil euros, valor calculado de acordo com o cronograma financeiro da 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2009 modificado aquando da 

1ª revisão orçamental, verifica-se que os montantes das receitas e despesas, não apresentam 

qualquer alteração, o mesmo se verifica para o respectivo saldo, fica assim estabelecido, em 

relação à gestão corrente:----------------------------------------------------------------------------------  

-------- RECEITAS------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- (Em euros)-------------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS RECEITAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

INCLUINDO A 1ª 

REVISÃO 

% APÓS A 2ª 

REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 

% 

Saldo de 2008 1.064.482,31 7,11 1.064.482,31 7,11 

Correntes 9.886.579,00 65,99 9.886.579,00 65,99 

Capital 4.029.214,00 26,90 4.029.214,00 26,90 

Somas 14.980.275,31 100,00 14.980.275,31 100,00 

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

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

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

PROPOSTAS 
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-------- DESPESAS------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- (Em euros)-------------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS DESPESAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

INCLUINDO A 1ª 

REVISÃO  

% APÓS A 2ª 

REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 

% 

Correntes 9.784.753,00 65,32 9.784.753,00 65,32 

Capital 5.195.522,31 34,68 5.195.522,31 34,68 

Somas 14.980.275,31 100,00 14.980.275,31 100,00 

-------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respectivamente na alínea c) do nº 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5 - A/2002, de 11 de 

Janeiro, a 2.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2009.” -------------------------------  

-------- A Câmara analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, por 

unanimidade, aprová-la e submeter estes documentos à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos da competência que a este órgão é atribuída pela alínea b) do número dois do 

artigo quinquagésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei número cinco A, barra, dois mil e dois, de 

onze de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- FIXAÇÃO DE PERCENTAGEM DAS RECEITAS CORRENTES 

PROVENIENTES DO FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO:  Pelo Senhor 

Presidente foi apresentada a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------  

-------- “António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, tendo em consideração que, a partir do ano 2007, cabe aos municípios decidir qual 

a percentagem corrente do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), se a mesma for 

determinada em montante superior a sessenta por cento, para cumprimentos do disposto no 

número três do Artigo vigésimo quinto da Lei número dois, barra, dois mil e sete, de quinze 

de Janeiro, propõe:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1º - A fixação da percentagem de 65% das receitas do FEF, como correntes, sendo 

que as de capital serão na percentagem de 35%;-------------------------------------------------------  

-------- 2º - Que esta matéria seja transmitida à Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, 
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para que na próxima sessão ordinária deste órgão seja aprovada a percentagem fixada por 

este executivo municipal.”----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar para o ano 2010, a 

percentagem de 65% para as receitas correntes do FEF do ano 2010.-------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter este assunto à Assembleia Municipal 

para fins de aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2009/05/26  Página 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 10/2009, DE JORGE ACÁCIO MENDONÇA CONTREIRAS – 

PEDIDO DE DESTAQUE EM CAMPINA : Presente um requerimento de Jorge Acácio 

Mendonça Contreiras, residente em Campina, deste município, a solicitar que lhe seja 

certificado se, pelo destaque de uma parcela de terreno com a área de 600m2, a desanexar do 

prédio urbano com a área total de 2.793m2, sito em Campina, inscrito na matriz predial sob o 

número 6485, parcela onde foi implantado um prédio destinado a habitação, se se verificam as 

condicionantes do art.º 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho.-------------------------------------------  

-------- Atendendo ao parecer jurídico de 30 de Abril de 2009 e à informação técnica de 13 de 

Maio de 2009, que abaixo se transcrevem e dos quais deve ser dado conhecimento ao 

interessado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do art.º 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, uma vez que é intenção mandar certificar que não pode levar a 

efeito o destaque pretendido, dado que a parcela a destacar se situa em área definida no PDM 

como espaço agrícola inserida na zona de protecção às captações públicas de água e faz parte 

da RAN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Informação técnica de 13 de Maio: ------------------------------------------------------------  

-------- “Dado à complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 

parecer Jurídico do Exº Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, assim sendo 

deverá o requerente ter conhecimento do teor do parecer. -------------------------------------------  

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

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

-------- Parecer jurídico de 30 de Abril:----------------------------------------------------------------  

-------- “O interessado Jorge Acácio Mendonça Contreiras apresentou um requerimento à 

Câmara datado de 03/02/2009, pelo qual pretende desanexar uma parcela de 600 m2, na 

qual estará implantada uma construção com 471 m2, do seu prédio urbano sito em Campina, 

que tem a área de 2.793 m2, dos quais 206 m2 constituem área coberta e 2.587 m2 de área 

descoberta.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tal prédio encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial de S. Brás de 

Alportel sob o nº 852/19860210 e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 6485 e inscrito 

registralmente a favor do requerente pela inscrição G-3.---------------------------------------------  

-------- Cotejando os elementos disponíveis, designadamente o citado requerimento 

REQUERIMENTOS 
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apresentado pelo interessado, a cópia da certidão emitida pela Conservatória do registo 

Predial de S. Brás de Alportel e a planta apresentada pelo interessado relativa a seu prédio, 

este, ao nível registral, tem todo a natureza urbana, sendo composto por uma parte coberta 

com a área de 206 m2 e uma descoberta de 2.587 m2 no total de 2.793 m2. ----------------------  

-------- Porém, no aludido prédio, para além da área coberta de 206 m2 que consta na 

descrição predial, terá também uma outra construção de 471 m2, face à referida planta 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Conforme a informação prestada pelos serviços da divisão de planeamento e 

urbanismo o prédio em causa situa-se, de acordo com o PDM, totalmente em espaço 

agrícola, sendo que na parte mais a sul tal espaço é agrícola indiscriminado e na parte mais 

a norte é agrícola condicionado e reserva agrícola nacional, estando ainda totalmente dentro 

da zona de protecção às captações públicas de água (zona afastada). -----------------------------  

-------- A desanexação prevista no nº 4 do artigo 6º do DL 555/99 insere-se no âmbito da 

competência municipal em matéria urbanística.--------------------------------------------------------  

-------- Tal significa que essa desanexação se destina a destacar uma parcela de terreno 

destinada à construção urbana ou já construída. ------------------------------------------------------  

-------- Por tal razão, quando o local objecto do destaque se situa em perímetro urbano (onde 

logicamente é permitido construir) a única condicionante é que ambas as parcelas 

resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos (nº 4 do artigo 6º do DL 

555/99). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Quando o local objecto do destaque se situa fora do perímetro urbano deve ainda 

verificar-se que na parcela a destacar seja construído edifício que se destine exclusivamente 

para fins habitacionais e que na parcela seja respeitada a área da unidade de cultura (artigo 

6º nº 5 do DL 555/99). --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com a informação dos serviços técnicos o local não se situa em área 

urbana, mas em espaço agrícola. -------------------------------------------------------------------------  

-------- Ora no espaço agrícola é interdita, em geral, a construção, salvaguardadas as 

situações excepcionais previstas no artigo 34º do PDM o qual remete para a disciplina 

prevista nos artigos 23º, 23º A, 23º B, 23ª C e 23º E do mesmo PDM. ------------------------------  

-------- Não se vê contudo que se verifique qualquer das referidas excepções que justifique 

qualquer construção, designadamente armazém com 417 m2. ---------------------------------------  

-------- Assim, é de concluir que no local não será permitida a construção pretendida, pelo 
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que se não justifica nos termos do artigo 6º nº 5 do DL 555/99 a desanexação de qualquer 

parcela.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Embora na certidão da Conservatória do registo Predial relativa ao prédio em causa 

apenas se mostre descrita uma construção (armazém com 206 m2), o certo é que na planta 

junta pelo interessado se faz referência à existência de duas construções, um armazém com 

206 m2 e outro armazém com 417 m2. -------------------------------------------------------------------  

-------- Haverá, pois que verificar da legalidade da existência deste segundo armazém com 

417 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 – O prédio onde o interessado pretende efectuar a operação urbanística de destaque 

(para construção de armazém ou com armazém já construído) situa-se em área definida pelo 

PDM como espaço agrícola (indiscriminado a sul e condicionado a norte) inserida na zona 

de protecção às captações públicas de água (zona afastada) e faz parte da RAN (parte norte).  

-------- 2 – Na referida classe de solos está interdita a construção salvo as excepções 

previstas nos artigos 23º a 23º E do PDM que no caso se não verificam. --------------------------  

-------- 3 – Fora dos perímetros urbanos só é permitido o destaque desde que na parcela 

destacada seja construído edifício destinado exclusivamente à habitação e a parcela restante 

respeita a área mínima de cultura (artigo 6º nº 5 do DL 555/99) o que no caso vertente 

também se não verifica.-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 – Não se mostra a pretensão do interessado em condições legais de ser deferida, 

pelo que lhe deve ser anunciada a intenção de indeferimento com os fundamentos legais 

constantes nas conclusões anteriores. --------------------------------------------------------------------  

-------- É, salvo melhor opinião, quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ---------------  

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

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COM IMPACTE SEMELHANTE A LOT EAMENTO  

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

Municipal sob o n.º 93/2008, em que a firma Urbiforal – Imóveis Unipessoal, Ldª, com sede 

no sítio das Figuras, município de Faro, solicita a aprovação do licenciamento de um edifício 

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

-------- Atendendo à informação técnica de 7 de Maio de 2009, que abaixo se descreve e da 

qual deve ser dado conhecimento à firma peticionária, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, possibilitar ao requerente a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no 

REQUERIMENTOS 
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âmbito do art.º 101º do Código do Procedimento Administrativo, em virtude de ser intenção 

não autorizar a pretensão nos termos da referida informação técnica. -------------------------------  

-------- Informação técnica de 7 de Maio: -------------------------------------------------------------  

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

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

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

-------- 1 - Na sequência da deliberação camarária de 3 de Março de 2009, atendendo ao 

ponto nº 4 da informação técnica datada 26 de Fevereiro de 2009, dos elementos agora 

apresentados nada justifica ao desfasamento detectado anteriormente, alerta-se que a 

solução apresentada pelo estacionamento de mobilidade reduzida não é viável dado o 

incumprimento do passeio de acordo com a Portaria nº 216-B/2008 de 3 de Março. ------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------- 4 - Relativamente à integração da envolvente urbana a presente proposta encontra-se 

inserida fora da malha urbana principal, mais propriamente na malha urbana das 

Almargens, núcleo este caracterizado por uma paisagem de cariz rural rodeado de 

habitações unifamiliares isoladas bem como algumas edificações industrias associadas à 

indústria corticeira. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à parcela em questão considera-se exígua para a proposta apresentado 

dado que se aponta para uma ocupação urbana intensa causando uma sobrecarga dos níveis 

de serviço nas infra-estruturas existentes do Concelho. -----------------------------------------------  

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

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

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

-------- Mais se informa, o executivo deverá pronunciar-se sobre o assunto do ponto nº 4 da 
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presente informação.”---------------------------------------------------------------------------------------  

-------PROCº Nº 5/2009, DE PROCOCIL – CONSTRUÇÕES, LDA – CONSTRUÇÃO 

DE DUAS MORADIAS GEMINADAS EM SOALHEIRA : Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 5/2009, em que a firma Prococil – 

Construções, Lda., com sede na cidade de Albufeira, e na sequência da deliberação 

camarária de 14 de Abril último, solicita o condicionamento da Licença/Autorização de 

utilização como garantia do cumprimento do ponto 3 da informação técnica de 9 de Abril de 

2009, uma vez que a aquisição da parcela de terreno para o alargamento do caminho será algo 

moroso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

alertando para o facto do interessado constituir a servidão legal de passagem registada na 

descrição predial previamente ao levantamento da licença de construção. -------------------------  

-------- PROCº Nº 11/2009, DE MANUEL JOÃO FORTES E OUTRA – ALTERAÇÃO 

E AMPLIAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO DE BEBIDAS 

EM PARISES: Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o n.º 11/2009, em que Manuel João Fortes e Outra, residentes em Parises, 

deste município, solicitam aprovação de projecto de arquitectura referente a alteração e 

ampliação para adaptação de um estabelecimento de restauração e bebidas que possuem em 

Parises. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica 22 de Maio de 2009, que abaixo se descreve e de que 

deve ser dado conhecimento aos interessados, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade e dado ser intenção aprovar o presente projecto de arquitectura, solicite-se 

parecer à Administração Regional de Saúde a fim do processo ser posteriormente analisado. --  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar a alteração e ampliação para adaptação de um 

estabelecimento de restauração e bebidas. Face aos elementos apresentados cumpre 

informar o seguinte. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

publicada no Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, nomeadamente nas 
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Plantas de Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, 

enquadra-se nas seguintes situações:---------------------------------------------------------------------  
Classificação de uso de solo:    

Classe: Dos espaços urbanizáveis (artigo 48.º do 
RPDM) ; 
 

Categoria: Dos espaços urbanizáveis a reestruturar 
(artigo 53.º do RPDM); 

Área:  

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

Outras: 
Montado de sobro ou azinho; 
Confina a ponte com CN 513; 
Sítio do Caldeirão – rede natura 2000; 

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

-------- 1 - Localizado sob prédio urbano, constituído por edifício de rés-do-chão e 1º andar, 

com logradouro. Superfície de área coberta de 276,10 m2 e superfície de área descoberta de 

473,90 m2. Prédio com artigo P9 744, descrito no registo na conservatória do registo predial 

de São Brás de Alportel sob o nº 10671/290896; -------------------------------------------------------  

-------- 2 - Com vista a dotar o espaço de melhores condições face à actividade que pretende 

implementar o requerente prevê face ao existente a construção de vestiários e instalações 

sanitárias para o pessoal de serviço. Para a execução de tal espaço prevê a ampliação de 

16.20 m2 face ao existente. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Considerando a classe de espaços em questão, a pretensão encontra-se em 

conformidade com os pressupostos definidos pelo Regulamento do Plano Director Municipal 

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

-------- 4 - Analisada a pretensão, informa o requerente que o estabelecimento apresenta uma 

área inferior a 150 m2, como tal alega não considerar o cumprimento do disposto no 

Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto nomeadamente face à alínea q) do nº 2 do artigo 2º. 

Efectivamente existe uma superfície exterior coberta partilhada entre este edifício e as 

construções adjacentes. Face a esta situação informa o requerente que esta área é um espaço 

de “ …acesso partilhado com outras estruturas, não podendo então ser englobado na 

superfície do estabelecimento comercial propriamente dito.” ----------------------------------------  

-------- Relativamente a esta situação em virtude de se tratar de um edifício já existente estes 

serviços consideram ser de admitir tal justificação salientando que daquele espaço nunca 
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poderá resultar ocupação dessa superfície nomeadamente para esplanada. ----------------------  

-------- 5 - Tratando-se de um estabelecimento com área de acesso ao público superior a 100 

m2, a título sugestivo, o mesmo poderá ser dotado de uma área para fumadores até um 

máximo de 30% do total respectivo, ou espaço fisicamente separado não superior a 40% do 

total respectivo, conforme especificado no ponto nº7 do artigo 5.º da Lei n.º 37/2007 de 14 de 

Agosto que aprova normas para protecção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo 

do tabaco e medidas de redução da procura relacionadas com a dependência e a cessação do 

seu consumo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Quanto às infra-estruturas básicas de fornecimento de água, gás, electricidade e 

rede de esgotos com as respectivas ligações às redes gerais, assim salienta-se entre outros 

assuntos que caso não exista rede pública de abastecimento de água, estes estabelecimentos 

devem dispor de reservatórios de água próprios com capacidade suficiente para satisfazer as 

necessidades correntes dos serviços que prestam com vista à conformidade com o descrito no 

artigo 3.º da secção I e capítulo II do Decreto Regulamentar n.º 20/2008 de 27 de Novembro 

que define os requisitos mínimos a que ficam sujeitos estes tipos de estabelecimentos. ----------  

-------- 7 - Salienta-se que na área de cozinha prevista, os lavatórios deverão ser dotados de 

sistema de accionamento não manual com vista ao cumprimento do ponto nº4 do artigo 6.º do 

Decreto Regulamentar supra referido. -------------------------------------------------------------------  

-------- 8 - Ainda no que toca à área de cozinha, verifica-se que a bancada prevista será em 

mármore, no entanto alerta-se quanto ao ponto nº 5 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar nº 

20/2008 de 27 de Novembro que define que as prateleiras, mesas, balcões e bancadas das 

cozinhas e zonas de fabrico devem ser de material liso, resistente, lavável e impermeável. 

Face ao exposto sugere-se que para qualquer material que o requerente opte, o mesmo tenha 

uma certificação da entidade que teste tais qualidades.-----------------------------------------------  

-------- 9 - Relativamente às instalações sanitárias nomeadamente para os lavatórios salienta-

se sejam previstas torneiras com sistema de accionamento não manual, em conformidade 

com o disposto do ponto nº2 do artigo 7.º do Decreto Regulamentar supra referido. ------------  

-------- 10 - Verifica-se que as instalações sanitárias, zona de duche e vestíbulo, objecto de 

apreciação não contemplam ventilação natural, como tal deverá contemplar ventilação 

forçada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 11 - O estabelecimento em apreço deverá contemplar um pé-direito livre mínimo de 

3.00 m em conformidade com o ponto nº3 do artigo 5.º do Regulamento Geral de Edificações 
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Urbanas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 12 - Tratando-se de um estabelecimento de restauração e bebidas, é de considerar a 

solicitação a apreciação do mesmo pela entidade ARS (Autoridade Regional de Saúde) no 

entanto face a esta matéria remete-se o assunto à consideração superior.” -----------------------  

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

-------- Face ao exposto, considerando o cumprimento dos ponto acima descritos e 

ressalvando a questão colocada no ponto nº 12, remete-se o assunto à consideração 

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

-------- PROCº Nº 119/2008, DE ANTÓNIO MARQUES PINHO ALVES E OUTRA – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E PISC INA – EM 

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

Municipal sob o n.º 119/2008, em que António Marcos Pinho Alves e Outra, residentes em 

Santa Bárbara de Nexe, município de Faro, solicitam aprovação de projecto de arquitectura 

referente a alteração e ampliação de moradia unifamiliar e construção de piscina num prédio 

que possuem em Fonte da Murta, deste município. ----------------------------------------------------  

-------- 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 27/2006, DE PMCCAVACO – CONSTRUÇÃO CIVIL E IMÓVEIS, 

LDª – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NA VILA : Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 27/2006, em que a firma 

PMCCAVACO – Construção Civil e Imóveis, Limitada, solicita autorização de utilização.  

-------- Atendendo a que as situações verificadas são de pouca relevância, não aumentando as 

desconformidades no âmbito do projecto licenciado, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder a autorização de utilização. ---------------------------------------------------------------------  

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

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM BARRABÉS : Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 121/2008, em que Maria 

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

Barrabés, deste município, solicitam a aprovação de projecto de arquitectura para levar a 

efeito obras de alteração e ampliação de uma moradia de que são proprietários no referido 

sítio dos Barrabés. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura devendo os 

projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses. -------------------  

-------- VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE ZÉLIA MARIA PIRES SOUS A 

NUNES EM HORTAS E MOINHOS: Presente um requerimento de Zélia Maria Pires de 

Sousa Nunes, residente na vila de S. Brás de Alportel, a solicitar informação sobre que tipo de 

edificação, habitação ou outros afins, será possível levar a efeito num prédio que possui em 

Hortas e Moinhos, neste município. ----------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 22 de Maio de 2009, que abaixo se descreve e de 

que deve ser dado conhecimento à interessada, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, mandar informar que o prédio assinalado pela requerente se enquadra em 

termos do PDM – Plano Director Municipal em duas classes de espaço: Espaço Agrícola 

Condicionado e Reserva Agrícola Nacional, em termos de PU (Plano de Urbanização) está 

inserido em zona de expansão de baixa densidade.-----------------------------------------------------  

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

-------- 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-lei 

nº196/89 de 14 de Junho, o local da pretensão enquadra-se em: ------------------------------------  

-------- INSERIDO EM ESPAÇO AGRÍCOLA CONDIOCIONADO A SUL; -------------------  

-------- INSERIDO EM RESERVA AGRICOLA NACIONAL A SUL. ---------------------------  

-------- O prédio em causa é abrangido pelo artigo 35º da 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.-------------------------------------------------------------------  

-------- ENQUADRAMENTO NO PU: ------------------------------------------------------------------  

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

Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de Janeiro e, publicado em Diário da 

República de 13 de Fevereiro de 2003, I série, alterada por aviso n.º 1852/2009 publicado na 

2ª Série do Diário da República, n.º 13 de 20 de Janeiro, o local da pretensão enquadra-se 

em: --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- INSERIDO EM ZONA DE EXPANSÃO DE BAIXA DENSIDADE.--------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- O prédio em causa é abrangido pelo artigo 32º do Plano de Urbanização da vila de 

São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de Janeiro e, publicado em Diário da 

República de 13 de Fevereiro de 2003, I série, alterada por aviso n.º 1852/2009 publicado na 

2ª Série do Diário da República, n.º 13 de 20 de Janeiro.---------------------------------------------  

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

-------- É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.”----------------------  
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-------- REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE S. 

BRÁS DE ALPORTEL – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA,  FASE 

OBRA: Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra de “Remodelação e Modernização do 

Mercado Municipal de S. Brás de Alportel”, elaborado pelos serviços da firma adjudicatária. -  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e 

Saúde – Fase obra, da obra acima mencionada.---------------------------------------------------------  

-------- UNIDADE DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA E ENERGÉTICA : Presente uma 

informação técnica do Director do Departamento Técnico Municipal de 22 de Maio de 2009, 

que a seguir se transcreve:----------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Presentes os elementos técnicos entregues pela ACE BIOFARO, relativos ao projecto 

de construção da Unidade de Valorização Orgânica e Energética a executar pela ALGAR 

S.A., somos a informar: -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A implantação da unidade em referência foi aprovada em reunião de Câmara de 

20/04/2005 e em Assembleia Municipal de 26/04/2005.-----------------------------------------------  

-------- A C.C.D.R. emitiu parecer favorável relativamente à afectação dos recursos hídricos, 

condicionado à não infiltração de quaisquer efluentes no solo.--------------------------------------  

-------- Existe também no processo declaração de conformidade do ICN relativo ao projecto, 

bem como aprovação da adjudicação da empreitada emitida pelo Ministério do Ambiente, do 

Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, suportado por parecer do 

Instituto Regulador de Águas e Resíduos. ---------------------------------------------------------------  

-------- Encontram-se por entregar em suporte papel documentos referentes a ligações às 

infra-estruturas públicas, acessos à unidade e registos actualizados dos terrenos de 

implantação, por existirem desfasamentos de áreas.---------------------------------------------------  

-------- O acesso durante a fase de execução será por nordeste, conforme esquema 

apresentado pela empresa, através de caminho público e por terreno do Sr. José Graça, com 

sua autorização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Junta-se e-mail recentemente remetido pela Biofaro, justificando a falta de alguns 

destes elementos.---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Pretende a entidade a emissão de licença de ruído para iniciar os trabalhos, pelo que 

para os devidos efeitos, dado a implantação já estar aprovada, leva-se o assunto à 

consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

-------- PROTOCOLO DA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS : O Senhor 

Presidente apresentou o seguinte protocolo:-------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------Protocolo---------------------------------------------------  

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

-------- 1 - O Concelho de S. Brás de Alportel não dispõe das desejáveis instalações para a 

prestação de cuidados continuados integrados, visando atender às crescentes necessidades 

da população. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Centro de Saúde de S. Brás de Alportel tem dificuldades em assegurar cuidados 

continuados integrados; a construção de unidades residenciais da área social com valência 

de saúde em S. Brás de Alportel tornou-se uma das medidas prioritárias a adoptar pelo 

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

-------- 2 - É necessário garantir à população do concelho de S. Brás de Alportel o acesso a 

uma estrutura de apoio às famílias que, assegure a prestação de um serviço de alojamento e 

assistência permanente, em ambiente acolhedor, que proporcione aos utentes conforto e 

qualidade de vida. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Numa região vasta, demograficamente envelhecida e fracamente povoada, a 

criação de unidades residências e de cuidados continuados integrados que permitam um 

acompanhamento de qualidade e de proximidade às populações, constituem prioridades para 

o Município de S. Brás de Alportel.-----------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - O Município de S. Brás de Alportel pretende dinamizar a criação de infra-

estruturas e equipamentos que assegurem a prestação de cuidados de saúde e cuidados 

continuados integrados, para uma maior qualidade de vida para a comunidade local. ---------  

-------- 5 - O Governo criou a RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 

através do DL 101/2006 de 6 Junho, no âmbito dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da 

Solidariedade Social, visando dotar de unidades físicas distribuídas por todo o país capazes 

de dar resposta local de prestação de cuidados de saúde o mais próximas possíveis do local 

de residência dos seus utentes. Os objectivos da RNCCI são de em 2008 contratualizar 5000 

camas, atingindo as 13000 até 2011. É propósito do Governo Nacional (Politico e financeiro) 

na economia social, a abertura aos privados de um conjunto de equipamentos e politicas 

anteriormente quase exclusivas do Governo; dando prevalência cada vez maior a grupos 

privados para investimentos nesta área. -----------------------------------------------------------------  
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-------- 6 - A ……………. (Empresa), é uma empresa vocacionada para a prestação de 

serviços da área social, de saúde e cuidados continuados integrados, sendo considerada uma 

entidade de referência devido às suas práticas. --------------------------------------------------------  

-------- 7 - A ……………. (Empresa) pretende criar uma unidade de referência em termos 

sociais, identificando-se para isso com a realização de um projecto arquitectonicamente 

harmonioso e funcional onde a própria construção do edifício dará resposta ao melhor 

acolhimento e prestação de serviços específicos aos utentes de cuidados continuados 

integrados; aliando o conforto ao equipamento, às tecnologias, à prestação de cuidados de 

saúde de carácter humanizado e sempre por referência ao utente e suas famílias. ---------------  

-------- 8 - A Cooperação entre o Município de S. Brás de Alportel e a ::::::::::::::::::::: 

facilita a criação de condições para a criação de infra-estruturas de prestação de cuidados 

de saúde de elevada qualidade aos utentes. -------------------------------------------------------------  

-------- Considerando-se ainda que: ---------------------------------------------------------------------  

-------- 9 – Os municípios dispõem de atribuições no domínio da saúde e acção social, ao 

abrigo dos artigos 22º e 23º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; ----------------------------------  

-------- Em conformidade com as deliberações tomadas pela Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel e pela::::::::::::::::::::::::::::::: em:: :::::::::::: e :::::::::::::::::::::::: , é celebra do o 

presente protocolo: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Entre:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Município de S. Brás de Alportel, pessoa colectiva de direito público nº 503 219 924 

com sede na Rua Gago Coutinho nº 1 8150-151 S. Brás de Alportel, representada neste acto 

pelo senhor presidente da Câmara; António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designado 

também por Primeiro Outorgante;------------------------------------------------------------------------  

-------- E:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- :::::::::::::::::::::::::::::::, pessoa colectiva nº ………, com sede em ………….., e a 

empresa VilaLiving,  representada neste acto pelo senhor presidente do Conselho de 

Administração da empresa VilaLiving, Luis Alberto Ferreira de Sousa de Matos, adiante 

designado por Segundo Outorgante: ---------------------------------------------------------------------  

-------- É celebrado o seguinte protocolo de cooperação que se regerá pelas seguintes 

cláusulas, e no omisso pela legislação aplicável: ------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Clausula 1ª ----------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo estabelece a forma de colaboração entre o Município de S. Brás 
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de Alportel e a empresa::::::::::::::::: VilaLiving. para a construção de uma unidade de 

serviço social, alojamento e assistência permanente em cuidados continuados integrados. ----  

---------------------------------------------- Clausula 2ª. ----------------------------------------------------  

-------- Para concretização deste objectivos os outorgantes acordam em criar infra-estruturas 

que permitam disponibilizar à população uma unidade de alojamento e prestação de 

cuidados com conforto e de qualidade de referência.--------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Clausula 3ª ----------------------------------------------------  

-------- Nos termos deste protocolo compete ao município disponibilizar o terreno sito em 

Campina com a área total de sete mil quinhentos e vinte metros quadrados, descrito na 

respectiva conservatória sob o número mil setecentos e doze, conforme certidão emitida pela 

Conservatória do Registo Predial de S. Brás de Alportel em …………., e inscrito na 

repartição de Finanças de S. Brás de Alportel sob o nº …………, que confronta do norte com 

José Lopes da Ponte e outros, do sul com Raul Inácio Diogo; nascente, João Neves Chaveca 

e estrada e Poente, Raul Inácio Diogo e outros.--------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Clausula 4º ----------------------------------------------------  

-------- A ::::::::::::::: VilaLiving  garantirá: ------------------------------------------------------------  

-------- A construção do edifício em que seja instalada a unidade de cuidados continuados 

integrados, sendo responsável pela administração da mesma por um período de 50 anos; 

renovável por períodos de 20 anos em acordo de ambas as partes. ---------------------------------  

-------- As infra-estruturas urbanísticas necessárias à realização do projecto arquitectónico 

definido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- As obras de edificação devem ser iniciadas no prazo de seis meses a contar data de 

emissão do alvará de licença de construção e concluídas no prazo estabelecido no mesmo 

alvará. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Clausula 5ª ----------------------------------------------------  

-------- Com base no presente protocolo os serviços jurídicos do município elaborarão uma 

minuta de escritura de cedência do direito de superfície do aludido prédio no termo do 

contratado período de cedência ou suas renovações se caso disso e ainda na eventualidade 

de incumprimento das condições da escritura de cedência a efectuar pelo notário privativo 

municipal, o prédio cedido bem como as construções e benfeitorias nele erigidas, reverterão 

para o património do Município de S. Brás de Alportel por deliberação tomada nesse sentido 

pela respectiva Câmara Municipal, não havendo lugar a qualquer indemnização.---------------  
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---------------------------------------------- Clausula 6ª ----------------------------------------------------  

-------- Poderão usufruir dos serviços da unidade de cuidados continuados integrados os 

munícipes do concelho de S. Brás de Alportel preferencialmente em relação a outros;----------  

---------------------------------------------- Clausula 7ª ----------------------------------------------------  

-------- O primeiro outorgante obriga-se a: -------------------------------------------------------------  

-------- Realizar escritura de cedência de terreno nos temos do presente protocolo. -------------  

---------------------------------------------- Clausula 8ª ----------------------------------------------------  

-------- O segundo outorgante obriga-se a: -------------------------------------------------------------  

-------- a) Apresentar sempre que solicitado, esclarecimentos no âmbito da colaboração inter 

institucional;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Não dar uso a fim diverso daquele para o qual foi concedido;---------------------------  

-------- c) Informar o município, com uma periodicidade mínima anual, do número total de 

utentes e número total de vagas. --------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Constituir uma comissão de acompanhamento que integre um representante do 

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

---------------------------------------------- Clausula 9ª ----------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo vigora entre a data da sua assinatura e a do cumprimento de 

todas as obrigações deles resultantes.--------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Clausula 10ª --------------------------------------------------  

-------- Todas as questões relativas à interpretação ou execução do presente protocolo serão 

resolvidas por acordo entre ambos os outorgantes.----------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Clausula 11ª --------------------------------------------------  

-------- Este protocolo é constituído por 4 (quatro) folhas, as partes declaram ter tomado 

conhecimento das cláusulas que o constituem, as quais aceitam, e vão assinar em duplicado.”  

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

-------- Primeiro – Aprovar a minuta do presente protocolo;------------------------------------------  

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

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

n.º SAI/AMAL/442//2009, de 8 de Maio corrente, remetido pela AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, a informar que no passado dia 6 de Maio decorreu a assinatura do 

“Contrato de Delegação de Competências” celebrado entre a Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Regional do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve. 

DELIBERAÇÕES 
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Informa ainda que brevemente a CCDR do Algarve prestará esclarecimentos acerca das 

condições para apresentação de candidaturas dos projectos integrados no referido contrato. 

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

-------- ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTR E 

A AUTARQUIA E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE NADADORES  

SALVADORES DE FARO: O Senhor Presidente apresentou a adenda a celebrar com a 

Associação Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro relativamente ao Protocolo de 

Cooperação celebrado no ano transacto: -----------------------------------------------------------------  

-------- ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A 

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E A ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DE NADADORES SALVADORES DE FARO. --------------------------------  

-------- Entre a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, com o número de identificação 

fiscal 503 219 924, na qualidade de primeiro contratante e a Associação Humanitária de 

Nadadores Salvadores de Faro, com o número de identificação fiscal 506 283 410, na 

qualidade de segundo contratante, neste acto representados respectivamente pelo Presidente 

da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio e pelo 

Presidente da Associação Humanitária de Nadadores de Faro, Senhor Vítor Manuel Martins 

dos Santos e pelo Vice-Presidente Senhor Valter Filipe Piedade Guerreiro. ----------------------  

-------- É acordada a presente adenda ao protocolo de cooperação relativo ao projecto de 

segurança e vigilância das Piscinas Municipais Cobertas de S. Brás de Alportel.----------------  

-------- 1 – A segunda cláusula “Período de Vigência” do protocolo original passa a ter a 

seguinte redacção: “A colaboração referida na cláusula anterior terá início no dia 1 de 

Dezembro de 2008 e cessará no dia 31 de Maio de 2009.” -------------------------------------------  

-------- 2 – O ponto n.º 1 da terceira cláusula “Obrigações do Primeiro Contratante” do 

protocolo original passa a ter a seguinte redacção: ” O primeiro contratante obriga-se a 

atribuir ao segundo contratante um apoio no valor de € 20.169,00 (vinte mil, cento e 

sessenta e nove euros), devendo ser liquidada em prestações de € 3.361,50 (três mil 

trezentos e sessenta e um euros e cinquenta cêntimos) até ao dia 15 do mês seguinte ao da 

prestação do serviço, respectivamente Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho”.----  

-------- Todas as outras cláusulas do protocolo identificado em epígrafe mantêm-se 

inalteradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Os contratantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente 
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Adenda ao Protocolo de Cooperação.” ------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda do protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para a assinar. ------------------------------------------------------------  

-------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A AUTARQUIA  E 

A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE NADADORES SALVADORES DE  FARO: O 

Senhor Presidente apresentou a minuta do protocolo de cooperação a celebrar com a 

Associação Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro. ------------------------------------------  

-------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A CAMARA 

MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 

NADADORES SALVADORES DE FARO. ------------------------------------------------------------  

-------- Considerando o carácter social e humanitário eminentemente assumido pela 

Associação Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro, no campo da vigilância e 

segurança das Piscinas Municipais Cobertas e Descobertas de S. Brás de Alportel.-------------  

-------- Nestes termos, acordam a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, com o número de 

identificação fiscal 503 219 924, na qualidade de primeiro contratante e a Associação 

Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro, com o número de identificação fiscal 506 

283 410, na qualidade de segundo contratante, neste acto representados respectivamente 

pelo Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, Eng.º António Paulo Jacinto 

Eusébio e pelo Presidente da Associação Humanitária de Nadadores de Faro, Senhor Vítor 

Manuel Martins dos Santos e pelo Vice-Presidente Senhor Filipe Lopes Lara Ramos.----------  

--------------------------------------------------1.º ------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Objecto---------------------------------------------------------  

-------- A Associação Humanitária de Nadadores Salvadores de Faro colaborará com a 

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel no projecto de segurança e vigilância das Piscinas 

Municipais Cobertas e das Piscinas Municipais Descobertas de S. Brás de Alportel.------------  

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

-----------------------------------------Período de Vigência-----------------------------------------------  

-------- A colaboração referida na cláusula anterior terá início no dia 1 de Junho de 2009 e 

cessará no dia 31 de Maio de 2010. ----------------------------------------------------------------------  

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

---------------------------- Obrigações do Primeiro Contratante---------------------------------------  

-------- 1 – O primeiro contratante obriga-se a atribuir ao segundo contratante um apoio 
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mensal nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Junho/2009 – € 5.561,50;--------------------------------------------------------------------------  

-------- Julho/2009 – € 2.220,00; --------------------------------------------------------------------------  

-------- Agosto/2009 – € 2.220,00;-------------------------------------------------------------------------  

-------- De Setembro de 2009 a Maio de 2010 - € 3.361,50; ------------------------------------------  

-------- O apoio mensal deverá ser liquidado até ao dia 15 do mês seguinte ao da prestação 

do serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – A fornecer todo o material de Salvamento e do Posto Médico. -------------------------  

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

--------------------------------Obrigações do Segundo Contratante------------------------------------  

-------- 1 – A coordenar e dirigir o projecto supra, garantindo que serão cumpridos os 

deveres dos nadadores salvadores, de acordo com o Decreto-Lei n.º 44/2004, de 19 de 

Agosto, o Decreto-Lei n.º 96-A/2006, Decreto-Lei n.º 118/2008, de 10 de Julho, Decreto 

Regulamentar n.º 16/2008, de 26 de Agosto, Portaria n.º 1040/2008, de 15 de Setembro e 

demais legislação aplicável. -------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – A assegurar a permanência de nadadores salvadores nas Piscinas Municipais 

Cobertas e nas Piscinas Municipais Descobertas de S. Brás de Alportel de acordo com as 

seguintes datas e horários: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Nas Piscinas Municipais Cobertas:----------------------------------------------------------  

-------- No Mês de Junho/2009 e nos meses de Outubro/2009 a Maio/2010; -----------------------  

-------- Das 9h00m às 21h30; ------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Nas Piscinas Municipais Descobertas:------------------------------------------------------  

-------- De Junho/2009 a Agosto/2009; -------------------------------------------------------------------  

-------- De Terça-feira a Domingo - das 9h00 às 20h00 e à Segunda-feira - das 14h às 20h00;  

-------- O mês de Setembro fica condicionado às condições meteorológicas, ficando garantido 

que apenas estará em funcionamento um dos espaços. ------------------------------------------------  

-------- 3 – O pagamento dos vencimentos dos nadadores salvadores, pagamento dos 

respectivos impostos, compensações e direitos.---------------------------------------------------------  

-------- 4 – A aquisição do respectivo fardamento. -----------------------------------------------------  

-------- 5 – A formação contínua.--------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 – A coordenação e gestão dos elementos. ----------------------------------------------------  

-------- 7 – Instauração do Plano de Emergência Aquática. ------------------------------------------  
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-------- 8 – Simulacros de Emergências.------------------------------------------------------------------  

-------- 9 – Formação dos funcionários das Instalações. ----------------------------------------------  

-------- 10 – Elaboração de relatórios relativos a acidente ocorrida na instalação, 

identificando as suas causas. ------------------------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------- Avaliação--------------------------------------------------------  

-------- As partes contratantes reunirão, no final do presente protocolo e sempre que 

necessário, para proceder à avaliação sobre o andamento do mesmo. -----------------------------  

--------------------------------------------------6.º ------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------Produção do efeito-------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura.” -------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente 

protocolo e dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar; ----------------------------------------  

-------- CASA DO ALGARVE – QUOTA ANUAL : Presente a comunicação da Casa do 

Algarve em Lisboa, de 8 de Maio corrente, a solicitar o pagamento da quota anual no valor de 

€ 60,00 (sessenta euros), uma vez que o município é o sócio n.º 397 desta colectividade. -------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

€ 60,00 (sessenta euros) conforme solicitado. -----------------------------------------------------------  

-------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  

-------- SUBSÍDIO – CASA DO ALGARVE: Presente o fax n.º SAI/AMAL/2009 475, de 

20 de Maio corrente, remetido pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a 

solicitar informação acerca do subsídio a atribuir à Casa do Algarve.-------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que actualmente não tem 

verba orçamentada para o efeito, sendo revista a situação numa próxima modificação 

orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DE PAIS: Presente a comunicação n.º 21/09, de 04 de 

Maio corrente, remetido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de S. Brás de Alportel, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

€ 1.000,00 (mil euros) para fazer face às despesas inerentes à realização do XIII Encontro de 

Pais subordinado ao tema “Segurança na Internet para Crianças e Jovens” ------------------------  

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

€ 1.000,00 (mil euros) por entender que a acção mencionada se integra no disposto da alínea 
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b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  

-------- SUBSÍDIO – MOTO CLUBE DE S. BRÁS – OS UNIDOS DA ESTRADA: Da 

Associação Moto Clube de S. Brás de Alportel “Os Unidos da Estrada”, foi presente uma 

carta de 16 de Maio de 2009, a solicitar apoio financeiro para minorar as despesas decorrentes 

com a deslocação à concentração internacional em Bordeaux. ---------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros) por considerar que esta deslocação se enquadra no disposto da 

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

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

-------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  

-------- SUBSÍDIO – FÁBRICA DA PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL: Presente 

uma comunicação da Paróquia de S. Brás de Alportel, de 10 de Novembro de 2008, a 

solicitar a concessão de uma verba mensal que permita minorar as despesas decorrentes com 

os custos do Jornal “Viladentro”. -------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal para o 

ano em curso no valor de € 200,00 (duzentos euros), com efeitos retroactivos ao mês de 

Janeiro, por entender que esta publicação se insere no disposto da alínea b) do n.º 4 do art. 64º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

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

-------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BEL CHIOR 

VIEGAS: Presente o fax n.º 403, de 19 de Maio corrente, remetido pela Escola Secundária 

José Belchior Viegas, a solicitar a concessão de um subsídio no valor de € 350,00 (trezentos e 

cinquenta euros) para fazer face à despesa da banda que irá actuar no festival de solidariedade 

designado “All 4 All”. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 350,00 (trezentos e cinquenta euros) por entender que a acção mencionada se integra no 

disposto da alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
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republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------  

-------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  

-------- PEDIDO DE REFORÇO DE FINANCIAMENTO PARA A CONSTRUÇÃ O DA 

CRECHE “O SÍTIO DO BÉBÉ” DO CCD DOS TRABALHADORES D A CÂMARA 

MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORT EL: Presente um 

ofício do Centro de Cultura e Desporto do Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel, datado de 13 de Abril último, a solicitar um reforço 

financeiro ao contrato programa estabelecido entre a autarquia e esta associação, 

relativamente à construção da Creche “Sítio do Bebé”. -----------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um reforço financeiro de 

€ 180.000,00 (cento e oitenta mil euros) por entender que a acção mencionada se integra no 

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

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, fazer uma adenda ao contrato programa já 

estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES - DGAL :- Presente 

uma informação da Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de substituição, de 

18 de Maio corrente, que a seguir se transcreve:--------------------------------------------------------  

-------- “Nos termos do nº 20 da Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008, de 22 de 

Fevereiro, a Direcção Geral das Autarquias Locais publicou na sua página electrónica a 

lista do prazo médio de pagamento dos municípios registado no final do 4º trimestre do ano 

de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Relativamente à listada publicada, o Município de S. Brás de Alportel apresenta os 

seguintes prazos médios de pagamento aos seus fornecedores: --------------------------------------  

-------- A 31/12/2007 – 6 dias; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- A 31/03/2008 – 6 dias; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- A 30/06/2008 – 8 dias; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- A 30/09/2008 – 6 dias; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- A 31/12/2008 – 7 Dias. ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto e pela análise da listagem o Município de S. Brás de Alportel 

apresenta à data de 31/12/2008 uma posição privilegiada, encontrando-se na décima 

primeira posição.”-------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

-------- LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL PARA 2009, SITUA ÇÃO DO 

MUNICÍPIO A 30/03/2009: Presente uma informação da Chefe da Divisão Financeira e 

Patrimonial, em regime de substituição, de 18 de Maio corrente, que a seguir se transcreve: ---  

-------- “Relativamente aos Limites de Endividamento Municipal (artigo 37.º e artigo 39.º da 

Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), cumpre-me informar o seguinte: ---------------------------------  

 Designação Montante Observações 

(1) IMI 2008 € 1 206.603,01 Receita Líquida 

(2) IMT 2008 € 1 314.077,28 Receita Líquida 

(3) IUC 2008 € 179.503,46 Receita Líquida 

(4) CA 2008 € 2 055,14 Receita Líquida 

(5) SISA 2008 € 00,00 Receita Líquida 

(6) Derrama € 00,00 Receita Líquida 

(7) SEL € 00,00 Receita Líquida 

(8) FEF + IRS 2009 € 3.732.255,00 OE/2009 

(9) Total da Receita para o efeito € 6.434.493,89 (9)= Somatório de (1) a (8) 

 
--------- Limites de Endividamento Municipal para 2009.------------------------------------------------------  

 (10) Limite de curto prazo  € 643.449,39 (10)= (9) X 10 % 

(11) Limite de médio e longo prazos  € 6.434.493,89 (11)= (9) X 100 % 

(12) 
Limite de endividamento líquido 

municipal (125%) 
€ 8.043.117,36 (12)= (9) X 125 % 

 
--------- Situação face aos limites (31/03/2009). ---------------------------------------------------------------- 

 
Limites 

Endividamento 

a 31/03/2009 
Margem a 31/03/2009 

Endividamento de Curto 

Prazo 
€ 643.449,39 € 0,00 € 643.449 

Endividamento de Médio e 

Longo Prazos 
€ 6.434.493,89 € 2.129.994,97 € 4.304.498,92 

Endividamento líquido 

municipal (125%) 
€ 8.043.117,36 € 85.829,68 € 7.957.287,68 
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-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

-------- LICENCIAMENTO DE FESTA DE SOLIDARIEDADE, ESCOLA 

SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS : Presente um requerimento da Escola 

Secundária José Belchior Viegas, com sede no sítio Calçada, deste município, a solicitar que 

lhe seja concedida licença para a realização de festa de solidariedade “All 4 ALL”, a levar a 

efeito no espaço da referida escola, no dia 30 de Maio do corrente. ---------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão das licenças 

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

pela Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal no dia 21 de Maio de 2009. ----------------  

-------- PLANO DE PORMENOR DA ZONA URBANA DO SÍTIO DO ALPORT EL – 

PROPOSTA DE RESCISÃO PELA PROGITAPE: Presente um ofício da PROGITAPE , 

com sede em Lisboa, a propor a rescisão do contrato relativo ao Plano de Pormenor da Zona 

Urbana do Sítio do Alportel, assim como a anulação da respectiva garantia bancária e o 

pagamento de 10% dos trabalhos não realizados.-------------------------------------------------------  

-------- Atenta à informação jurídica prestada sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, solicitar à Divisão Financeira e Patrimonial que proceda a uma análise 

financeira de todo o processo e posteriormente marcar uma reunião com os representantes da 

Progitape a fim de discutir o assunto em questão. ------------------------------------------------------  

-------- 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 

doze a vinte e cinco 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 Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro.----------------------------------- 

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

sancioná-los.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1522 a 1642, de 

1644 a 1729, 1731 a 1783, de 1795 a 1808, 1810, 1811, no valor total de 556.939,29 €; --------  

-------- Autorizou ainda os pagamentos pagos em reuniões anteriores a que correspondem os 

documentos de despesa números 1516 a 1521, 1643, 1730 e 1809, no valor total de 

46.676,94 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 26 de Outubro 

de 2005 a que correspondem os documentos de despesa números 1784/1 a 1794/5, no valor de 

271.934,09 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


