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CÂMARA  MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 12/2009 
da reunião ordinária de 9 de Junho 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 107, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 2.294.554,12 € dos quais, 

2.291.370,22 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 2.183,90 € 

em numerário e 0,00 € em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. -----  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual usaram da palavra os seguintes 

munícipes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor António Parreira da Luz, residente no sítio das Mealhas, deste município, 

veio questionar o executivo acerca da limpeza do caminho que dá acesso à sua residência, 

caminho que liga a Fonte Velha à Escola do 1º ciclo das Mealhas. ----------------------------------  

-------- O Senhor Presidente explicou que há dois anos atrás era uma empresa externa à 

autarquia que fazia a limpeza de oitenta por cento dos caminhos rurais do concelho. Nestes 

dois últimos anos o trabalho tem sido feito pelos trabalhadores da autarquia, o que dificulta a 

limpeza atempada de todos os caminhos. No entanto, informou o munícipe que vai solicitar ao 

encarregado responsável que proceda à limpeza do caminho em causa com a maior brevidade 

possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Cândido Gonçalves Tolentino, residente no sítio de Hortas e Moinhos, deste 

município, veio solicitar informações acerca do processo da empresa Imolhão – Construções e 

Urbanizações, Lda, entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 17/2009. ---------  

-------- O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal só informa quanto à 

localização, sendo posteriormente remetido para a Direcção Regional de Economia para 

aprovação do licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente:-----------  

--------  – Atribuição de subsídio - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

--------  – Proposta de criação da Universidade Sénior em S. Brás de Alportel; -------------------  

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

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

-------- O Senhor Presidente felicitou o Vereador Dr. Joaquim Mendoza pelos resultados 

obtidos pelo PSD nas eleições para o Parlamento Europeu. ------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza questionou o Presidente se já tinha alguma resposta 

acerca da sua proposta para redução em cinquenta por cento da taxa de consumo de água para 

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

-------- O senhor Presidente respondeu que na próxima reunião seria dada uma resposta, foram 

solicitados dados aos serviços de acção social da autarquia, que necessitam ser tratados e 

cruzados com outras informações. ------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza informou o executivo que na zona dos Vilarinhos 

os moradores se têm queixado que a água vem muito branca. O Senhor Presidente declarou 

achar estranha a situação, uma vez que a água que abastece essa zona é proveniente do 

depósito da Arroteia, no entanto, comprometeu-se em verificar a situação. ------------------------  

-------- Ainda relativamente ao abastecimento público de água o Vereador Dr. Joaquim 

Mendoza questionou o Presidente acerca das perdas verificadas. O Senhor Presidente 

respondeu que as perdas se cifram em cerca de 20 por cento e que é muito difícil ir abaixo 

desta percentagem. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza inquiriu ainda o Senhor Presidente se no próximo 

dia 12 de Junho concedia tolerância de ponto aos trabalhadores, tendo o Presidente 

respondido que não iria encerrar os serviços. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

-------- Despesas com pessoal, aquisição de serviços e transferências correntes na 

Administração Autárquica;---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Despesas com pessoal no Departamento de Administração e Finanças; ------------------  

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

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

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

-------- Despesas em transferências de capital para instituições sem fins lucrativos e em 

passivos financeiros, nomeadamente em empréstimos de médio e longo prazos, na 

Administração Autárquica;---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- Investimento em aquisição de equipamento básico e em outras construções e infra-

estruturas, nomeadamente em viadutos, arruamentos e obras complementares no 

Departamento Técnico Municipal;------------------------------------------------------------------------  

-------- Investimento em edifícios escolares na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio 

ao Desenvolvimento, no tocante a despesas de capital. -----------------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de quatrocentos e quarenta e três mil 

quinhentos e sessenta e sete euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente 

nalgumas rubricas orçamentais; --------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tais 

verbas:” ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  

-------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto oito, 

ponto, três, ponto um, ponto, cinco das notas sobre o processo orçamental e respectiva 

execução, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei número cinquenta e quatro, traço A, de 

vinte e dois de Fevereiro, quinta alteração orçamental conforme consta do mapa anexo, bem 

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

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

alteração ao orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois 

mil e nove, remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. -----------------  

-------- CRIAÇÃO DE UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SÃO BRÁS DE ALPOR TEL : Foi 

presente a seguinte proposta do Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------  

-------- “No âmbito da concretização do programa de iniciativas dirigidas à população sénior 

do município, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de São Brás de Alportel 

encontram-se a desenvolver, em parceria, o projecto de criação da Universidade Sénior de 

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

-------- Trata-se de um projecto que desde há muito se pretende concretizar, para 

proporcionar à população sénior uma diferente resposta ao nível da ocupação dos tempos 

livres. Um espaço de contínua aprendizagem e troca de conhecimentos, de convívio e de 

encontro, adaptado à idade e à realidade de quem já viveu mais anos, e tem, por isso, mais 

saberes e mais experiências para partilhar.-------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Objectivos------------------------------------------------------  

-------- Promover a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade da população sénior do 

município;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Proporcionar aos alunos a frequência de aulas e cursos, onde os seus conhecimentos 

possam ser divulgados, valorizados e ampliados; ------------------------------------------------------  

-------- Oferecer aos alunos um espaço de vida socialmente organizado e adaptado às suas 

idades, para que possam viver de acordo com a sua personalidade e a sua relação social; ----  

-------- Desenvolver actividades promovidas para e pelos alunos; ----------------------------------  

-------- Criar espaços de encontro na comunidade, de modo a estimular o são espírito de 

convivência e solidariedade humana e social; ----------------------------------------------------------  

-------- Preservar e divulgar a memória cultural, as tradições e os valores; -----------------------  

-------- Fomentar e apoiar o voluntariado social; ------------------------------------------------------  

-------- Desenvolver acções de formação social, pessoal e profissional para toda a 

comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Organização---------------------------------------------------  

-------- A Universidade Sénior de São Brás de Alportel é uma organização conjunta da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. ------------------------------  
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---------------------------------------------- Funcionamento-----------------------------------------------  

-------- O funcionamento desta Universidade Sénior tem por base os princípios do 

voluntariado e da troca de saberes. Deste modo, os professores disponibilizarão do seu 

tempo, voluntariamente, para ministrar as aulas e dinamizar as actividades, e poderão ser 

simultaneamente professores e alunos, pois pretende-se que todos possam partilhar 

conhecimentos e experiências, construídas ao longo da vida.----------------------------------------  

-------- A acessibilidade, para todos, é também outra preocupação essencial, e por isso a 

participação por parte dos alunos deverá ser gratuita, implicando apenas o pagamento de 

uma pequena taxa, de modo a garantir a efectivação de um seguro.--------------------------------  

--------------------------------------------------Espaço------------------------------------------------------  

-------- A Universidade Sénior de São Brás de Alportel terá como espaço sede o futuro Centro 

de Artes e Ofícios (edifício do antigo Palácio Episcopal), localizado na Rua Vitorino Passos 

Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A realização das aulas e demais actividades ocorrerá em diversos espaços do 

município, entre os quais o Espaço Internet, a Biblioteca Municipal, o Centro de Apoio à 

Comunidade e a nova sede da Junta de Freguesia, bem como em alguns espaços desportivos, 

porquanto se pretende promover actividades diversificadas, que proporcionem a utilização e 

o conhecimento de diversos espaços e locais do concelho. -------------------------------------------  

--------------------------------------------------Normas------------------------------------------------------  

-------- Para regulamentar o funcionamento da Universidade Sénior, será posteriormente 

elaborado um regulamento interno. ----------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Conteúdos programáticos---------------------------------------  

-------- As universidades seniores são autónomas na definição dos conteúdos programáticos, 

que decorrem da própria dinâmica do projecto, da formação dos seus alunos e das 

realidades locais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- No entanto, pretende-se que estes conteúdos privilegiem a divulgação do património 

cultural, promovam a mobilidade e incentivem a utilização das novas tecnologias.--------------  

-------- Neste sentido, constituem os principais blocos temáticos a desenvolver: ------------------  

-------- I. Ciências Sociais e Humanas:-------------------------------------------------------------------  

-------- Ex.: Português, Línguas, História, Sociologia, Saúde, Psicologia, Biologia, 

Antropologia, Cultura Geral, Literatura, Cidadania.--------------------------------------------------  

-------- II. Informática e novas tecnologias: -------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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-------- III. Artes e Ofícios: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Ex.: Música, Canto, Teatro, Artes decorativas. Pintura, Tapeçaria, Cerâmica e outras 

artes e ofícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- IV. Mobilidade e desporto: ------------------------------------------------------------------------  

-------- Ex.: Ginástica, Marcha, Yoga, Dança, Hidroginástica, Natação e outros desportos e 

actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------Calendário--------------------------------------------------  

-------- O funcionamento da Universidade Sénior procura adaptar-se ao calendário lectivo 

anual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Deste modo, as aulas deverão decorrer de final de Setembro ou princípio de Outubro 

até final de Junho, com 3 interrupções, a que correspondem os períodos de férias de Natal, 

Carnaval e Páscoa.------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------ Considerações finais---------------------------------------------  

-------- Posteriormente, será apresentado programa de funcionamento da Universidade 

Sénior de São Brás de Alportel, com todas as informações.” -----------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

dar conhecimento à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 21/2009, GUDRUN MONIKA TSCHIGGERL – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ DIO 

EXISTENTE EM MESQUITA BAIXA : Presente o processo entrado na Divisão de 

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

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

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

-------- A Câmara Municipal, reconhecendo o interesse deste projecto para o município de S. 

Brás de Alportel, deliberou, por unanimidade, mandar informar que não se vê inconveniente 

na pretensão desde que se obtenha o parecer favorável da Comissão Regional da Reserva 

Agrícola do Algarve, conforme informação técnica de 3 de Junho de 2009, que abaixo se 

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

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

-------- “Em resposta ao ofício nº2671 de 15 de Abril de 2009 vem a requerente informar: -----  

-------- Através de fax do dia 27 de Abril de 2009 que será solicitado o competente parecer à 

Comissão Regional da Reserva Agrícola-Algarve; -----------------------------------------------------  

-------- Do parecer da Administração da Região Hidrográfica-Algarve sobre a pretensão, 

conclui-se que a mesma não irá interferir com os recursos subterrâneos contudo a requerente 

não deverá infiltrar qualquer tipo de efluentes no solo; -----------------------------------------------  

-------- Através do ofício 0392 de 18 de Maio de 2009, vem esclarecer que a área coberta de 

380,0m2 do prédio total de 1050,0m2 se destina actualmente apenas para habitação e que o 

logradouro não tem qualquer aptidão agrícola. --------------------------------------------------------  

-------- Apesar da explicação feita pela requerente, o local da pretensão insere-se em Espaço 

Agrícola Condicionado e Reserva Agrícola Nacional, pelo que para além do parecer da 

Administração da Região Hidrográfica-Algarve já apresentado deve entregar o parecer da 

Comissão Regional da Reserva Agrícola – Algarve. ---------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, a pretensão carece do parecer Comissão Regional da Reserva 

Agrícola–Algarve sendo que o pedido deverá ser instruído junto desse organismo pelo 

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

-------- PROCº Nº 72/2006, DE PAUL GREGORY NEALE E OUTRA – ALTERAÇÃO 

E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM 

JAVALI : Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico desta autarquia 

REQUERIMENTOS 
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sob o n.º 72/2006, em que Paul Gregory Neale, residente na cidade de Faro, município de 

Faro, solicita a aprovação de alterações ao projecto de arquitectura inicial, já aprovado em 

reunião de Câmara de 6 de Junho de 2006, relativo a obras de alteração e ampliação de uma 

moradia unifamiliar, bem como a construção de uma piscina que pretende levar a efeito num 

prédio urbano que possui no sítio de Javali, deste município. ----------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de 

arquitectura já aprovado devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo 

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

-------- PROCº Nº 14/2009, DE ANTONY HAMPSON – AMPLIAÇÃO DE MORADIA  

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

Urbanístico Municipal sob o n.º 14/2009, em que Antony Hampson, residente em Fonte da 

Murta, deste município, solicita a aprovação de projecto de arquitectura relativa a obras de 

ampliação de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito num prédio que possui em 

Fonte da Murta, deste município. -------------------------------------------------------------------------  

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

informar o requerente que deverá apresentar os projectos das especialidades no prazo de seis 

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

-------- PROCº Nº 17/2009, DE IMOLHÃO – CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, 

LDA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ESTABELECIME NTO 

COMERCIAL EM HORTAS E MOINHOS – HORTA DO CANO : Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 17/2009, em que a firma Imolhão – 

Construções e Urbanizações, Lda., com sede no sítio da Areia, na freguesia de Estói, 

município de Faro, solicita a informação prévia acerca da possibilidade de edificabilidade de 

estabelecimento comercial em Hortas e Moinhos, deste município. ---------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 05 de Junho de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

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

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

-------- “Relativamente à pretensão da requerente, de viabilizar a construção de um 

estabelecimento de comércio a retalho localizada no Sitio da Horta do Cano de São Brás de 

Alportel, cabe-nos emitir a seguinte Informação técnica. ---------------------------------------------  

-------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  
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-------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pela Alteração, por rectificação e 

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

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

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

-------- SITUA-SE EM ZONA DE EXPANSÃO DE MÉDIA DENSIDADE (POENTE); -----  

-------- SITUA-SE EM ZONA DE BAIXA DENSIDADE (SUL);----------------------------------  

-------- CONFINANTE A POENTE COM ER2; ------------------------------------------------------  

-------- CONFINANTE A SUL COM SERVIDÃO – EDP; ------------------------------------------  

-------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 31º e 32º do RPU sem prejuízo das restantes 

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

-------- ANÁLISE: -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - É pretensão do requerente a construção de um estabelecimento de comércio a 

retalhos localizado na Horta do Cano composto por prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o nº 15272/20061115 e 

inscrito sob o artigo matricial nº 9508 composto por Edifício em ruína com logradouro 

confrontando-se a Sul com servidão EDP e Poente com Estrada Nacional 2. ---------------------  

-------- 2 - O objectivo das zonas de expansão é proporcionar áreas para a expansão 

habitacional, sendo no entanto admissível a instalação de outras funções, tais como 

comércio, serviços, turismo, equipamentos ou indústrias da classe D, sujeitando-se aos 

indicadores urbanísticos definidos nos artigos 30º, 31º e 32º, consoante a zona em que se 

localizem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - A ocupação das zonas de expansão deverá ser desencadeada através da realização 

de planos de pormenor ou operações de loteamento ou construção em lotes já constituídos, 

com excepção para a construção de empreendimentos de manifesto interesse público.----------  

-------- 4 - Relativamente á pretensão apresentada pela requerente, “ALDI – Supermercados” 

para instalação de um estabelecimento de comércio a retalho alimentar, com área de venda 

de 1310,00m2 (Área de Implantação). --------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Com base no diploma que estabelece o regime de autorização a que estão sujeitos 

a instalação e a modificação de estabelecimento de comércio a retalho por grosso em livre 

serviço e a instalação de conjuntos comerciais, Lei nº 12/2004 de 30 de Março com a 

redacção que lhe foi conferida 21/2009 de 19 de Janeiro, a requerente informa que a 

empresa promotora tem 20 659,54m2 de área de vendas aprovadas e/ou em funcionamento e 

REQUERIMENTOS 
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devidamente comunicado ao Ministério de Economia (Folha nº 46 do presente processo). -----  

-------- 6 - De acordo com o estipulado na Lei nº 12/2004 de 30 de Março com a redacção 

que lhe foi conferida 21/2009 de 19 de Janeiro, que o projecto em apreciação deve garantir 

um correcto enquadramento em matéria de protecção ambiental, respeito pelas regras de 

Ordenamento do Território, de Urbanismo e de inserção na paisagem de acordo com o ponto 

nº 2 do artigo 5º do mesmo diploma. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - Relativamente sobre a conformidade do empreendimento na localização, estes 

serviços não vêem inconvenientes na instalação de uma unidade comercial no presente local.  

-------- Atendendo à EDIFICABILIDADE , deverá ter em contas:----------------------------------  

-------- 8 - No que se refere a publicidade informa-se que o painel de publicidade, o totem e a 

placa metálica deverão ser devidamente assinalada e simuladas das peças desenhadas do 

estabelecimento, tal como devidamente licenciadas junto dos serviços camarários 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 9 - Quanto à instalação de aparelho de ar condicionado omisso na memória 

descritiva, estes serviços alertam para o facto dos aparelhos não poderem ser visíveis pelo 

exterior do edifício minimizando assim o seu impacto visual. ----------------------------------------  

-------- 10 - Relativamente ao tratamento de espaços exteriores considera-se imprescindível 

que a requerente garanta frentes arbustivas e arvores garantido a integração da presente 

proposta o seu impacto em relação a envolvente e a salvaguarda do conforto acústico da 

edificações confinantes. Tal como a localização e especificação do mobiliário urbano a 

instalar e localização das Cargas e descargas e respectivas manobras dos veículos pesados. -  

-------- 11 - Tendo em conta a legislação em vigor; Decreto – Lei 239/87 de 9 de Setembro e 

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, nº 

2 artigo 3º e verificando-se a omissão do tratamento dos resíduos sólidos produzidos pelo 

estabelecimento, deverá ser esclarecido qual a pretensão da requerente relativamente a 

matéria. Deverá localizar os Resíduos Sólidos (recolha e desmonte); ------------------------------  

-------- 12 - Dado que pretensão se localiza na entrada principal da Vila de São Brás de 

Alportel, deverá ser o projecto de arquitectura reformulado de modo a enquadra-se na 

envolvente seguindo as linhas contemporâneas com a aplicação de materiais a utilizar 

incluindo mapa de acabamentos. Deverá ser garantida a correcta acessibilidade em base na 

nova reestruturação viária; --------------------------------------------------------------------------------  

-------- 13 - A memória descritiva deverá apresentar todos os parâmetros urbanísticos como 
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efeito de cálculos da presente pretensão, sendo necessária a aplicação da portaria 

216/B/2008 de 3 de Março, relativamente as infra-estruturas e estacionamentos.----------------  

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

-------- Face ao exposto, temos a informar que o pedido não apresenta inconvenientes, do 

ponto de vista da localização, garantindo o cumprimento dos diplomas de ordenamento do 

território e urbanismo, num quadro de um desenvolvimento sustentável, pelo que se emite 

parecer favorável ao pedido de localização, com base no ponto nº 1 do artigo 12º da Lei nº 

12/2004 de 30 de Março com a redacção que lhe foi conferida 21/2009 de 19 de Janeiro.” ----  

-------- PROCº Nº 38/2009, DE AFONSO BELCHIOR BOTELHO DA LUZ – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM LARGO DO MERCADO : Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 38/2009, em que Afonso 

Belchior Botelho da Luz, residente na cidade de Corroios, solicita a aprovação de projecto 

de arquitectura relativo à construção de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito 

num prédio que possui no Largo do Mercado, na Vila de S. Brás de Alportel, deste município.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar a apresentação de 

alegações no âmbito do art.º 101º do Código do Procedimento Administrativo no prazo de dez 

dias, em virtude de ser intenção indeferir o projecto apresentado, devendo reformular o 

projecto de arquitectura nos termos da informação técnica de 05 de Junho de 2009, que abaixo 

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

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

-------- “ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------------  

-------- No dia 11 de Março corrente, compareceu nestes serviços o Sr. António Pinto em 

representação do Sr. Afonso da Luz para esclarecimento de substituição da cobertura do 

edifício em questão. Foi comunicado ao Sr. António dado que não alterava a estrutura do 

telhado apenas se tratava de obras de conservação trata-se de uma Isenção de Licença de 

acordo com o artigo 6º do Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção que lhe 

foi conferida pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro. ------------------------------------------------------  

-------- Com o decorrer do trabalho o serviço de fiscalização detectou trabalhos não 

autorizados pelos serviços e solicitou-se que os trabalhos fossem suspensos propondo a 

apresentação de projecto de arquitectura.---------------------------------------------------------------  

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

-------- Pretende o requerente a demolição de um prédio existente, sitio no Largo do 

REQUERIMENTOS 
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Mercado, São Brás de Alportel. De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo 

Regulamento do Plano de Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico de São Brás de 

Alportel, publicado em diário da república, 2ª Serie nº 119 de 23 de Junho de 2008, o prédio 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- CONSTRUÇÃO A MANTER; -------------------------------------------------------------------  

-------- INSERIDA DENTRO DA ÁREA DE SALVAGUARDA RESTRITA; -------------------  

-------- CONFINANTE A SUL COM LARGO DO MERCADO; -----------------------------------  

-------- ANÁLISE DA PRETENSÃO: -------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Atendendo ao estipulado ao ponto nº 3 do artigo 11º do Decreto – Lei nº 555/99 de 

16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro, o 

respectivo processo deverá ser rejeitado liminarmente, dado que se trata de uma demolição 

total e uma construção nova. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - No âmbito do ponto, estes serviços informam que a presente pretensão não se 

encontra devidamente instruída carecendo dos seguintes elementos: -------------------------------  

-------- Rubricar a folha estatística;-----------------------------------------------------------------------  

-------- Rubricar as plantas de localização. -------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Tratando – se de uma demolição deverá toda a proposta ser reformulada de 

acordo com o artigo 31º do presente do Plano de Pormenor de Reabilitação do Núcleo 

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

-------- 4 - A presente memória descritiva e justificativa da pretensão em nada refere que teve 

em conta o Regulamento do Plano de Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico de São 

Brás de Alportel, situação que deverá ter em conta. ---------------------------------------------------  

-------- 5 - O requerente propõem a demolição da fachada principal justificando visto que a 

mesma está saliente em relação às moradias existentes que a ladeiam, assim quer o 

requerente ceder essa área ao município para que a moradia em questão fique alinhada com 

as confinantes (Folha nº 25 do presente processo). Assim deverá o executivo pronunciar-se 

sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Para a reformulação da presente proposta o requerente deverá ter em conta: -------  

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

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

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

de ar condicionado. Os edifícios de reabilitação profunda, devem ter projecto de 
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especialidades de ar condicionado, e prever no respectivo projecto de arquitectura, o lugar 

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

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

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

-------- 6.2 - Sempre que possível, deve remover-se os cabos de infra-estruturas de 

electricidade ou de telecomunicações das fachadas e racionalizar a colocação, de antenas 

parabólicas ou outras, sendo que a sua instalação só será permitida em locais não visíveis da 

via pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6.3 - Relativamente ao logradouro o pavimento a aplicar deverá ser semi – 

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

-------- 6.4 - Por último, salienta-se a necessidade de contemplar no processo um pormenor 

(corte e planta) à escala adequada (1/50 ou 1/20), de forma a garantir acabamentos da 

fachada tendo em conta:------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deverão ter uma altura média não inferior a 60cm.----------------------------------------------------  

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

em questão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

REQUERIMENTOS 
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-------- Relativamente ao logradouro o pavimento a aplicar deverão ser semi – permeáveis, 

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

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

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

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

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

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

-------- a) Utilizar-se-ão preferencialmente os materiais tradicionais removidos e 

aproveitados, ou outros de igual qualidade e procedência.-------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprovadamente as pedras apresentem degradação irrecuperável. Nestes casos, a 

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

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

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

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

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

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

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer desfavorável, com base na alínea a), ponto 1) 

artigo 24º Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro com alterações que lhe foram conferidas 

pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 16/2009, DE MICHAEL JOHN BOLTON E OUTRA – 

LEGALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE MORADIA UNIFAMILIAR E M 

MESQUITA ALTA : Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o n.º 16/2009, em que Michael John Bolton e Outra, residentes na Vila de S. 

Brás de Alportel, deste município, solicitam a legalização do projecto de arquitectura, 

referente a obras de alterações que levaram a efeito num prédio que possuem em Cerro da 

Mesquita.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo para o sector de 

contra-ordenações.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a legalização de alterações efectuadas na habitação 

unifamiliar. O requerente informa que a pretensão incide apenas nos prédios com artigo 

urbano nº 2302 e artigo rústico nº 586 conforme levantamento topográfico apresentado. Face 

aos elementos apresentados, compete-nos emitir o seguinte parecer técnico. ---------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

RPDM); 
                                    Categoria: - Dos espaços agrícolas indiscriminados 

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

• Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
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• Outras: 
- Confina a Norte com VNC; 
- Servida por rede de abastecimento de 
água; 

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

-------- 1 - Localizado sob os prédios: --------------------------------------------------------------------  

-------- Urbano, constituído por edifício de rés-do-chão com dependência e quintal com área 

total de 388,25 m2 sendo a superfície coberta de 188,25 m2 e superfície descoberta de 200 m2. 

Prédio inscrito na matriz nº 2302 m2, descrito no registo na conservatória do registo predial 

de São Brás de Alportel sob o nº 10674/19960830; ----------------------------------------------------  

-------- Rústico, constituído por terra de cultura com árvores com área total de 1220 m2. 

Prédio inscrito na matriz nº 586, descrito no registo na conservatória do registo predial de 

São Brás de Alportel sob o nº 11615/19980720;--------------------------------------------------------  

-------- 2 - Da legalização, alvo de apreciação verifica-se a construção de um terraço coberto 

constituído por três pilares e a cobertura sobre o terraço existente e construção de escadas 

de acesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Analisada a pretensão estes serviços não consideram que a intervenção proposta 

colida com o edifício existente não aumentando desconformidades. De acordo com os dados 

apresentados, o total da habitação unifamiliar ficará com uma área bruta de construção de 

300 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - No âmbito do ponto anterior, 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. ---------------------------------------------------  

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

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

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

-------- 6 - Relativamente ao plano de acessibilidades, não se verificam aumento ou 

agravamento de desconformidades face ao edifício existente pelo que estes serviços informam 

nada a opor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - Salienta-se que face à existência de trabalhos não autorizados pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, na propriedade do requerente, a prossecução do mesmo 

deverá levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido através de um processo 

de contra ordenação, alínea r) do ponto nº1 do artigo 98.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção da Lei nº60/2007, de 4 de Setembro. ----------------------------------------  
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-------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto, deverá o processo ser encaminhado para apuramento das 

responsabilidades através de um auto de contra-ordenação.-----------------------------------------  

-------- Considera-se ser de emitir parecer favorável, aguardando 6 meses para a entrega das 

especialidades, conforme definido pelo nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro. ---------------------------------------  

-------- É quanto cumpre informe e remeter o assunto à consideração superior.”-----------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S. BRÁS 

DE ALPORTEL : Presente a comunicação de 3 de Junho corrente, remetida pelo Clube de 

Caça e Pesca de S. Brás de Alportel, a solicitar apoio financeiro no valor de € 5.000,00 

(cinco mil euros) para fazer face às despesas de remodelação da sua sede. ------------------------  

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

€ 5.000,00 (cinco mil euros).-------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS  

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL : Presente a comunicação 

de 23 de Abril de 2009, remetida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de S. Brás de Alportel a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com as obras 

de remodelação do quartel.---------------------------------------------------------------------------------  

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

valor de € 15.000,00 (quinze mil euros). -----------------------------------------------------------------  

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

-------- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA COM O 

MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL : Presente o Contrato Local de Segurança com 

o Município de S. Brás de Alportel, assinado pela Governadora Civil de Faro e pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel no passado dia 1 de Junho; -------------  

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

segurança.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- AMAL – PROMOÇÃO TURÍSTICA EXTERNA DO ALGARVE : Presente o 

ofício n.º SAI/AMAL/491//2009, de 25 de Maio de 2009, remetido pela AMAL - 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, com sede em Faro, a informar que no passado dia 

6 de Maio, em reunião daquele executivo, foi aprovado o investimento municipal para a 

promoção turística externa do Algarve, no valor global de € 165.000,00 (cento e sessenta e 

cinco mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Mais informa que ao município de S. Brás de Alportel cabe suportar o valor de 

€ 1.000,00 (mil euros) a ser transferido para a Associação do Sotavento Algarvio.---------------  

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

€ 1.000,00 (mil euros) à Associação do Sotavento Algarvio conforme proposto. -----------------  

-------- COMPRA DE HABITAÇÃO NO BAIRRO SOCIAL DE 102 FOGOS : Presente 
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uma carta da munícipe Maria Antónia Leão, residente no Bairro Social, n.º 91, deste 

município, a solicitar uma resposta positiva ao pedido que efectuou no ano transacto a esta 

Câmara Municipal, no intuito de comprar a casa onde reside. ----------------------------------------  

-------- Compulsado o processo relativo à habitação em causa, foi apurado que em 26 de Maio 

de 2008, foi enviado à requerente o ofício n.º 4302 a informar que a autarquia não pretendia 

alienar qualquer fogo no Bairro Social. ------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a senhora Maria Antónia 

Leão que não pretende proceder à venda de habitações no Bairro Social. --------------------------  

-------- 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 seis de Maio findo a oito de Junho em curso, no uso das delegações tácitas e outras 

que foram atribuídas ao Senhor Presidente e constantes das deliberações da reunião ordinária 

realizada no dia vinte e seis de Outubro de dois mil e cinco. ----------------------------------------- 

---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

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

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

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

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1812 a 1817, de 

1824 a1885, 1892, 1894, de 1897 a 1908, 1910, de 1933 a 2028, de 2030 a 2056, no valor de 

231.066,89€;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Foram ainda autorizados os pagamentos a que correspondem os documentos de 

despesa números de 1818 a 1823, de 1886 a 1891, 1893, 1895, 1896, 1909, de 1911 a 1932, 

2029, no valor de 46.932,59€. -----------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


