
 

Reunião de 2009/06/23  Página 1 

CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 13/2009 
da reunião ordinária de 23 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 115, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje € 2.367.476,68 dos quais € 

2.364.718,25 em contas de depósito à ordem, € 1.000 em fundo de maneio, € 1.691,68 em 

numerário e € 66,75 em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. --------  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual usou da palavra o seguinte 

munícipe: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Manuel Valentim Viegas Ramos, residente no sítio da Cabeça do Velho, 

deste município, veio entregar ao executivo camarário cópia de um ofício que recebeu da 

Procuradoria – Geral da República, para simples tomada de conhecimento. -----------------------  

-------- Manifestou ainda a sua preocupação relativamente a uma alegada construção ilegal 

que está a ocorrer num prédio, que diz ser seu, situado na Vargem de Pêro de Amigos, 

“Monte da Ribeira”, neste município. --------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente solicitou no mesmo momento à Fiscalização Municipal se 

deslocasse ao local e que averiguasse a situação. -------------------------------------------------------  

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 pediu autorização para serem analisados os seguintes processos 

no decorrer da presente reunião que não foram agendados atempadamente: -----------------------  

--------  – Resposta do Executivo do Partido Socialista à proposta apresentada pelo Vereador 

Joaquim Mendoza na reunião de 28 de Abril de 2009 e Proposta para a criação de uma “Tarifa 

Social de Consumo de Água”; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- – Proposta - Loja Social “São Brás Solidário”; ------------------------------------------------  

-------- – Proposta - Concurso de Fotografia “Jornadas Europeias do Património 2009”; --------  

-------- – Protocolo a celebrar com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel para assegurar o 

funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional;-------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a discussão destes 

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

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza referiu que a munícipe Anabela Keen Ann tem uma 

habitação junto ao loteamento industrial e está muito preocupada com a situação de 

ocorrência de chuvas, pois o local está propício a inundações. ---------------------------------------  

-------- O senhor Presidente respondeu que a questão está a ser analisada. -------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROPOSTA – ACTIVIDADES DE VERÃO:  A Vereadora Dra. Judite Neves 

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

-------- “Considerando a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem estar das 

mesmas. Atendendo a que muitos Encarregados de Educação trabalham durante o período de 

férias escolares. Entende esta autarquia que deve proporcionar às crianças entre os 5 e os 11 

anos, actividades de animação e de apoio às famílias. ------------------------------------------------  

-------- Assim sendo, irão decorrer “As Férias Aventura Verão 2009”, no período 

compreendido entre 20 de Julho e 28 de Agosto, na Escola EB1 e JI de São Brás de Alportel. 

Neste período irão desenvolve-se ateliers de leitura, de expressão plástica e dramática, 

passeios, idas à Biblioteca Municipal e outras, bem como Actividades de Praia, Desportivas e 

Aquáticas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Propõe-se o valor semanal de 10,00 € (dez euros) e de refeição de 2,50€ (dois euros e 

cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- As Vagas serão preenchidas por ordem de entrada até 25 crianças dos 5 aos 7 anos e 

outras 25 dos 8 aos 11 anos.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- Cada Encarregado de Educação (Pais) poderá apenas inscrever os seus educandos 

(filhos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Os Encarregados de Educação que não sejam os pais, deverão trazer uma declaração 

identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança.---------------------------------------  

-------- Deverão os Encarregados de Educação fazer prova da necessidade de inscrição do 

seu educando nestas actividades com documento (declaração) passado e autenticado pela 

entidade patronal de ambos.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- Deverão fazer-se acompanhar do Bilhete de Identidade da Criança/ Cédula Pessoal e 

o respectivo número de contribuinte da mesma.--------------------------------------------------------  

-------- Só poderão inscrever-se crianças residentes e frequentadoras das escolas do 

concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- As refeições carecem de senha previamente adquirida na Secção de Taxas e Licenças 

da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.”-------------------------------------------------------  

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

-------- PROPOSTA – CURSOS SÓCIO-EDUCATIVOS, ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:-  A Vereadora 

Dra. Judite Neves apresentou a proposta sobre o assunto mencionado em epígrafe. --------------  

PROPOSTAS 
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-------- Após analisada a mesma a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a presente proposta e autorizar a transferência de € 3.600,00 (três mil e seiscentos euros) 

para a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel. -------------------  

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

-------- RESPOSTA DO EXECUTIVO MUNICPAL ELEITO PELO PARTIDO 

SOCIALISTA À PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR JOA QUIM 

MENDOZA NA REUNIÃO DE 28 DE ABRIL DE 2009 E  PROPOSTA PARA A 

CRIAÇÃO DA“TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE ÁGUA”:  Na sequência da 

proposta apresentada pelo Vereador Dr. Joaquim Mendoza na reunião deste órgão em 28 de 

Abril de 2009, o Senhor Presidente, leu em voz alta, a resposta, que a seguir se transcreve, 

dada pelo executivo municipal eleito pelo Partido Socialista. Seguidamente apresentou a sua 

proposta para a criação da “Tarifa Social de Consumo de Água”, abaixo transcrita. -------------  

-------- Resposta a Proposta Apresentada para redução da taxa de consumo de Água.-----  

-------- “NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2009, FOI 

APRESENTADA PELO SR. VEREADOR ELEITO PELO PPD/PSD, DR. JOAQUIM MENDOZA, UMA 

PROPOSTA DE REDUÇÃO DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA, EM CONTEXTO DE CRISE, A QUAL 

MERECEU DEVIDA E PROFUNDA ANÁLISE, TRATANDO-SE DE UMA MATÉRIA DE GRANDE 

IMPORTÂNCIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Como sabemos, a crise financeira internacional trouxe graves consequências 

económicas e sociais para as famílias, pelo que se torna premente implementar medidas de 

apoio, para ajudar aqueles que vivem situações de maiores dificuldades. -------------------------  

-------- Neste sentido, consideramos de interesse a proposta apresentada, que poderá 

constituir mais uma resposta social dirigida às famílias mais carenciadas, que vem juntar-se 

a um pacote de medidas de âmbito municipal de combate à crise, nomeadamente o 

congelamento do aumento das rendas da habitação social e complementa todo um conjunto 

de serviços de apoio que estão a ser desenvolvidos no município, nomeadamente com o 

projecto LOJA SOCIAL. ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A PROPOSTA DE REDUÇÃO DA TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA ABRANGIA 5 DIFERENTES 

SITUAÇÕES, MUITAS DAS QUAIS COM GRUPOS POPULACIONAIS SOBREPOSTOS, O QUE OBRIGOU A 

UMA DEMORADA ANALISE, PARA CRUZAR OS DADOS E ELEMENTOS EM REFERÊNCIA, COMO A 

SEGUIR SE DESCREVE: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Relativamente às famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção, 
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consideramos que deverão integrar esta medida, uma vez que este rendimento procura 

auxiliar aqueles que têm os mais baixos recursos; -----------------------------------------------------  

-------- 2 - Relativamente às famílias abrangidas pelo Serviço de Acção Social Escolar, não 

consideramos adequada a sua integração nesta medida, uma vez que as famílias que de facto 

apresentam maiores dificuldades já se encontram referidas no conjunto de beneficiários do 

Rendimento social de Inserção ou são indicadas pelos Serviços de Acção Social.----------------  

-------- Na realidade, a atribuição deste apoio (a um largo conjunto de famílias abrangidas 

pelos escalões A e B) está apenas indexado à declaração de IRS, não carecendo o pedido de 

qualquer análise ou avaliação da autarquia, pelo que não traduz, muitas vezes, a verdadeira 

situação económica das famílias. Consideramos que incluir todo o conjunto destas famílias 

levaria certamente a situações de injustiça social, que esta medida não pretende promover.---  

-------- 3 - Relativamente aos agregados familiares, onde um dos responsáveis está numa 

situação de desemprego, também consideramos não ser esta uma situação muito clara, 

exposta desta forma, uma vez que há que ter em conta sobretudo o valor dos rendimentos 

auferidos. Muitos lares onde ambos os responsáveis estão empregados podem auferir 

menores rendimentos do que outros lares onde um dos responsáveis está desempregado, mas 

o outro aufere um salário muito elevado. ----------------------------------------------------------------  

-------- Também quanto a esta situação, entendemos que no grupo de beneficiários de 

rendimento social de inserção, complemento solidário para idosos e no conjunto de outras 

situações diagnosticadas pelos serviços de acção social, estarão certamente incluídos 

aqueles que mais necessitam desta ajuda. ---------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Quanto às famílias que recebem cabazes distribuídos pela Rede de Voluntariado (a 

que corresponde a acção “Cabaz Solidário” do Projecto LOJA SOCIAL), este grupo também 

já se encontra, na maior parte dos casos, inserido no conjunto de beneficiários do rendimento 

social de inserção e noutros casos, em que tal não aconteça, mas tratando-se de uma 

situação que o justifique, pertencerá ao grupo de famílias indicadas pelos Serviços de Acção 

Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - No que se refere a todas as demais situações relevantes, considera-se da maior 

necessidade prever esta situação, para socorrer a casos de emergência social e situações de 

relevante gravidade. Sabemos que as situações alteram-se muito rapidamente e a ajuda mais 

eficaz tem que ter a capacidade de se adaptar à realidade das situações. -------------------------  

-------- A regular avaliação e acompanhamento das famílias carenciadas do concelho, 

PROPOSTAS 
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desenvolvida pelos serviços de acção social da autarquia, permite conhecer o conjunto de 

situações que apresentam, na realidade, as maiores carências sociais e económicas e que 

como tal, consideramos deverem ser os justos destinatários desta medida.------------------------  

-------- Neste sentido, e em conclusão, entendemos que esta medida deverá ser dirigida às 

famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção, aos idosos beneficiários do 

Complemento Solidário para Idosos e ainda a algumas famílias que pese embora não se 

encontrem em qualquer dos grupos indicados, sejam encaminhadas pelos Serviços de 

Acção Social (com os contributos da parceria que desenvolve o projecto LOJA SOCIAL), 

em virtude das circunstâncias de extrema carência social e económica em que se 

encontrem.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Esta medida deverá constituir uma Tarifa Social de Consumo de Água, definida com 

um conjunto de regras de atribuição, de modo a alcançar os objectivos propostos.” ------------  

-------- Proposta - Tarifa Social de Consumo de Água-----------------------------------------------  

-------- “ A conjuntura de crise mundial trouxe ao nosso país todo um conjunto de 

consequências económicas e sociais. O desemprego tem vindo a aumentar, a economia está a 

viver momentos difíceis e as famílias com menores recursos vêem aumentar as suas 

dificuldades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A autarquia tem vindo a desenvolver, desde há muito, uma intervenção multifacetada, 

ao nível da promoção das condições de bem-estar dos munícipes, dirigida particularmente 

aos mais carenciados. Neste sentido, enquanto município promotor da qualidade de vida, no 

âmbito das suas atribuições e competências, e de acordo com as suas disponibilidades 

financeiras, a Câmara Municipal pretende promover um pacote de medidas de âmbito 

municipal de combate à crise, nomeadamente o congelamento do aumento das rendas da 

habitação social e encontra-se a desenvolver um conjunto de serviços de apoio, 

nomeadamente com o projecto LOJA SOCIAL.---------------------------------------------------------  

-------- Neste contexto, e de modo a apoiar as famílias mais carenciadas e ajudar mais quem 

mais precisa, a Câmara Municipal pretende criar uma Tarifa Social de Consumo de Água, 

destinada aos consumidores com mais baixos recursos económicos. -------------------------------  

-------- Esta proposta surge na sequência de uma proposta apresentada em reunião de 

Câmara de 28 de Abril de 2009, pelo Sr. Vereador Joaquim Mendoza e constitui-se como 

mais uma resposta social, dirigida às famílias mais carenciadas, no âmbito deste pacote de 

medidas sociais (em anexo). -------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A tarifa Social deverá vigorar até ao final do ano de 2009, e poderá prolongar-se por 

mais um ano, por deliberação da Câmara Municipal, caso se entenda que o contexto de crise 

se mantém, justificando-se a manutenção desta medida. ----------------------------------------------  

-------- Para beneficiar desta tarifa social, os cidadãos e as famílias necessitam reunir um 

conjunto de condições, e solicitar a alteração da sua tarifa junto dos serviços a Câmara 

Municipal – Secção de Água. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Valor da tarifa: -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A tarifa social consiste numa redução de 50% do valor de consumo de água. -----------  

-------- Condições necessárias:----------------------------------------------------------------------------  

-------- Ser beneficiário do Rendimento Social de Inserção ou do Complemento Solidário para 

Idosos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Ser titular do contrato de consumo de água; ---------------------------------------------------  

-------- Apresentar uma média de consumos de água não superiores a 15 m3.---------------------  

-------- Nota: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Para além dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção e do Complemento 

Solidário para Idosos, poderão beneficiar desta Tarifa Social, as famílias indicadas pelos 

Serviços de Acção Social da Câmara Municipal, por circunstâncias de grave carência social 

e económica.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Documentos a apresentar para solicitar a tarifa social: ------------------------------------  

-------- > Comprovativo de titularidade do contrato de água;----------------------------------------  

-------- > Comprovativo de Rendimento Social de Inserção ou Complemento Solidário para 

Idosos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nota: Este comprovativo deverá ser apresentado trimestralmente, junto da Secção de 

Águas da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------  

-------- > Requerimento disponível nos serviços: na Secção de Águas e Sítio do Município na 

Internet, em http://www.cm.sbras.pt.” --------------------------------------------------------------------  

-------- ANEXO: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- OUTRAS MEDIDAS DE APOIO SOCIAL: ------------------------------------------------------------  

-------- PACOTE DE MEDIDAS DE COMBATE À CRISE:---------------------------------------------------  

-------- > Redução da tarifa de consumo de água para as indústrias: -----------------------------  

-------- Porque neste contexto de crise, a fixação do emprego constitui preocupação 

prioritária e porque o sector da indústria é aquele que emprega maior número de pessoas no 

PROPOSTAS 
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concelho, a Câmara Municipal reduziu em 50% a tarifa de consumo de água para as 

indústrias do concelho, de modo a apoiar o sector e promover o emprego no município. -------  

-------- > Congelamento das Rendas de Habitação Social: ------------------------------------------  

-------- As rendas dos fogos sociais são actualizadas anualmente. Propõe-se que em 2009, em 

virtude do contexto de crise, este aumento não se concretizar, ficando os mesmos valores 

congelados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- > LOJA SOCIAL: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- O desenvolvimento das várias acções e serviços previstos no Projecto LOJA SOCIAL 

será uma ajuda decisiva às famílias mais carenciadas, neste contexto de crise. ------------------  

-------- Nota: Descrição do projecto em respectiva proposta. ----------------------------------------  

-------- > Mão Amiga: --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em habitações de famílias com graves carências económicas e sociais, a Câmara 

Municipal, de acordo com as suas possibilidades, poderá realizar serviços de arranjos, 

manutenção e beneficiação, de modo a melhorar as condições de habitabilidade, higiene e 

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

-------- OUTRAS MEDIDAS SOCIAIS: ------------------------------------------------------------------------  

-------- Para além do conjunto de novas medidas, há todo um conjunto de medidas e 

iniciativas de índole social, às quais a Câmara Municipal dá continuidade. ----------------------  

-------- De seguida, enumeram-se tão só alguns exemplos: -------------------------------------------  

-------- > Balcão Permanente do Centro de Emprego – Gabinete de inserção profissional: ---  

-------- Este serviço, a funcionar no Centro de Apoio à Comunidade, é da maior importância 

para apoiar a população desempregada, ajudando na procura de emprego.----------------------  

-------- > Acção Social Escolar:---------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal atribui a um largo conjunto de famílias apoios económicos que 

procuram ajudar as crianças e jovens oriundos de lares com mais baixos recursos no seu 

percurso escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Esta é uma extraordinária medida de promoção da inclusão e da igualdade social. ----  

-------- Inicialmente, este apoio apenas se estendia aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, 

mas no próximo ano lectivo 2009/2010, fruto da transferência de novas competências em 

matéria de educação, estes apoios vão estender até ao 9.º ano de escolaridade, abrangendo 

todo o ensino pré-escolar e básico. -----------------------------------------------------------------------  

-------- Através desta medida, as famílias mais carenciadas (a quem é atribuído o escalão A) 
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recebem gratuitamente talões de oferta de manuais escolares e material escolar. Para estas 

crianças, é também totalmente gratuito o refeitório escolar e no caso dos mais novos, ainda 

em Jardim-de-Infância, podem também beneficiar do complemento de horário, com 

actividades, isento de qualquer pagamento.-------------------------------------------------------------  

-------- Às famílias beneficiárias de escalão B, com menor carências económicas, o talão de 

oferta para material escolar e manuais permite a sua aquisição por 50% do seu valor; e de 

igual modo, também estas crianças pagam apenas 50% do valor do refeitório escolar e do 

prolongamento de horário em jardim-de-infância.-----------------------------------------------------  

-------- Quadro síntese de auxílios económicos referente ao ano lectivo 2008/2009: -------------  

 

I Ciclo do ENSINO BÁSICO 

Escalão: Descrição dos auxílios: N.º Alunos 

abrangidos: 

Custo global p/ 

autarquia: 

A > Comparticipação no valor de €50,00 (para 

alunos do 4.º ano de escolaridade) ou de 

40,00€ (para alunos dos 1.º, 2.º e 3.º anos) 

para aquisição de livros e material didáctico; 

> Isenção de pagamento das refeições dos 

refeitórios escolares; 

111 4.820,00€ 

B > Comparticipação no valor de €25,00 (para 

alunos do 4.º ano de escolaridade) ou de 

20,00€ (para alunos dos 1.º, 2.º e 3.º anos) 

para aquisição de livros e material didáctico; 

> Comparticipação de €35,00 para aquisição 

de livros e material didáctico; 

> Redução de 50% no pagamento das 

refeições dos refeitórios escolares; 

58 1.325,00€ 

Global  169 6.055,00€ 
 

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

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

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

PROPOSTAS 
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PRÉ- ESCOLAR 

Escalão: Descrição dos auxílios: N.º Alunos 

abrangidos: 

Custo global p/ 

autarquia: 

A > Comparticipação no valor de €30,00 para 

aquisição de material didáctico; 

> Isenção de pagamento de refeitório e 

prolongamento de horário – complemento de 

apoio à família no pré-escolar; 

48 1.440,00 

B > Comparticipação no valor de €15,00 para 

aquisição de material didáctico; 

> Redução de 50% no pagamento de 

refeitório e prolongamento de horário – 

complemento de apoio à família no pré-

escolar; 

26 390,00 

Global  74 1.830,00€ 

 

-------- Complemento de Apoio à Família – educação pré-escolar: --------------------------------  

-------- A Câmara Municipal disponibiliza aos munícipes um período de prolongamento de 

actividade diária até às 18h30 nos estabelecimentos de educação pré-escolar.-------------------  

-------- Dado que a lei determina que as componentes não educativas da educação pré-

escolar devem ser comparticipadas pelas famílias, a Câmara Municipal proporciona às 

famílias com menores recursos condições mais favoráveis. Assim, este serviço é gratuito para 

as famílias que beneficiam de apoios financeiros para actividades escolares – auxílios 

económicos de escalão A, enquanto que o seu valor é reduzido para 50% no caso das 

famílias estarem abrangidas pelos auxílios económicos de escalão B (12,00€). ------------------  

-------- Núcleo de Emergência Social: -------------------------------------------------------------------  

-------- Mais uma resposta social que vai ser prestada no Centro de Apoio à Comunidade, 

para proporcionar alojamento temporário; assegurar a satisfação das necessidades básicas: 

alojamento, alimentação, saúde, higiene e segurança e prestar apoio psicossocial, 

contribuindo para o bem-estar dos indivíduos, em situação de Emergência Social.--------------  

-------- Este núcleo destina-se a responder a situações de ruptura social pontual; vítimas de 

intempéries (catástrofes ambientais, incêndios, desmoronamentos, entre outras) e vítimas de 
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maus-tratos e/ou violência doméstica. -------------------------------------------------------------------  

-------- Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco:------------------------------------  

-------- Em fase de instalação, a comissão pretende promover e proteger os direitos das 

crianças e jovens. Uma resposta social da maior importância para proteger aqueles que são 

mais vulneráveis. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Serviço Municipal de Psicologia: ---------------------------------------------------------------  

-------- Para um maior apoio à população mais carenciada, foram criados novos serviços de 

apoio psicológico, que se revestem da maior importância. -------------------------------------------  

-------- > Gabinete Municipal da Criança e do Adolescente. -----------------------------------------  

-------- > Gabinete Municipal do Idoso.------------------------------------------------------------------  

-------- A par destas medidas, existe todo um conjunto de serviços, iniciativas e projectos na 

área social que auxiliam a população mais carenciada.”---------------------------------------------  

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

devendo ser iniciados os procedimentos para a sua efectivação. -------------------------------------  

-------- PROPOSTA – LOJA SOCIAL “SÃO BRÁS SOLIDÁRIO”:  O Senhor Presidente 

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

-------- Loja Social “São Brás Solidário”: ------------------------------------------------- -------------  

-------- “DANDO CONTINUIDADE A UM CONJUNTO DE ACÇÕES, QUE TÊM VINDO A SER 

DESENVOLVIDAS, NO MUNICÍPIO , NA ÁREA DA SOLIDARIEDADE, A CÂMARA MUNICIPAL , EM 

ESTREITA PARCERIA COM A REDE DE VOLUNTARIADO, E COM A COLABORAÇÃO DAS ENTIDADES 

LOCAIS, NO ÂMBITO DA REDE SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, PRETENDE IMPLEMENTAR O 

PROJECTO “LOJA  SOCIAL: SÃO BRÁS SOLIDÁRIO”. --------------------------------------------------  

-------- TRATA-SE DE UM PROJECTO DE SOLIDARIEDADE, QUE VISA PRESTAR AUXÍLIO À 

POPULAÇÃO MAIS CARENCIADA DO MUNICÍPIO, E ESTIMULAR O ESPÍRITO DE CIDADANIA E DE 

VOLUNTARIADO DA COMUNIDADE, COLOCANDO-O AO SERVIÇO DAQUELES QUE MAIS PRECISAM.  

-------- Complementando o trabalho de acompanhamento e constante avaliação das 

necessidades reais das famílias mais carenciadas do município; e fazendo uso dos diversos 

serviços e iniciativas existentes, a LOJA SOCIAL procura encontrar as melhores respostas e 

soluções, para cada uma das situações concretas, associando-se a todo um conjunto de 

serviços e iniciativas existentes, nas áreas da acção social e da habitação social, para prestar 

uma mais ampla ajuda às famílias mais carenciadas. -------------------------------------------------  

-------- A proximidade com as populações, o conhecimento concreto das situações de 
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carência social, a solidariedade e a participação de todos na construção de um município 

mais solidário e mais inclusivo, mais coeso e mais justo são os princípios norteadores deste 

projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Objectivos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- > Combater a pobreza, promover a inclusão social; -----------------------------------------  

-------- > Ampliar os serviços de acção social do município, com mais um conjunto de acções, 

dirigidos a suprimir necessidades básicas e responder a situações de carência social; ---------  

-------- > Prestar apoio à população carenciada, mediante a distribuição de bens 

alimentares, vestuário, calçado e todo um conjunto de bens essenciais, de forma a satisfazer 

as necessidades imediatas das famílias; -----------------------------------------------------------------  

-------- > Colocar em funcionamento um espaço aberto ao público onde, após o estudo de 

caso e o devido encaminhamento, os agregados poderão encontrar uma resposta à sua 

indigência; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- > Potenciar o envolvimento da sociedade civil, empresas e de todos os cidadãos na 

recolha de bens, contribuindo para a melhoria das condições de vida dos são-brasenses em 

situação de maior vulnerabilidade económica; ---------------------------------------------------------  

-------- > Privilegiar o trabalho em rede, rentabilizando os recursos existentes, alargando o 

campo de intervenção e potenciando a celeridade de resposta;--------------------------------------  

-------- > Contribuir para a integração social do indivíduo, da família e da comunidade, 

estimulando a sua participação activa, o espírito de solidariedade e de entreajuda, 

contribuindo para um concelho mas coeso, mas justo e mais solidário. ----------------------------  

-------- Serviços e Acções: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- > Cabaz Solidário. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Serviço de ajuda à população mais carenciada, que consiste na distribuição mensal 

de um conjunto de alimentos e bens essenciais a famílias carenciadas. ----------------------------  

-------- Para além da distribuição deste cabaz, que pode incluir uma diversidade de bens, 

incluindo brinquedos, material didáctico e muitos outros, pretende-se levar junto das famílias 

carenciadas, apoio psicossocial. --------------------------------------------------------------------------  

-------- > Banco de têxtil, vestuário e calçado.----------------------------------------------------------  

-------- A LOJA SOCIAL manterá um banco de vestuário e calçado, fruto da recolha junto da 

comunidade, para suprimir as necessidades das famílias mais carenciadas. ----------------------  

-------- Através da manutenção de uma base de dados relativamente a existências, entidades e 
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cidadãos interessados em ajudar, a LOJA OCIAL procederá à gestão destes bens, de modo a 

dar a melhor resposta aos pedidos. -----------------------------------------------------------------------  

-------- > Banco de mobiliário, bens domésticos e outros. --------------------------------------------  

-------- De igual modo, a LOJA SOCIAL manterá um banco de mobiliário e outros bens de 

interesse doméstico, mediante uma base de dados relativamente a existências, com a 

colaboração de entidades e cidadãos, de modo a dar a melhor resposta aos pedidos. -----------  

-------- > Enxoval do Bebé.---------------------------------------------------------------------------------  

-------- As famílias mais carenciadas poderão ainda beneficiar de uma ajuda específica no 

momento da chegada de um bebé, mediante a oferta de um conjunto de bens de primeira 

necessidade: roupas, alimento e utensílios, que permitam suprir carências básicas.-------------  

-------- Este serviço será desenvolvido com a colaboração do Centro de Saúde de São Brás, 

no âmbito dos seus cuidados junto dos recém-nascidos. ----------------------------------------------  

-------- Coordenação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Este projecto é coordenado pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

mediante os Serviços de Acção Social e com o apoio do Serviço Municipal de Psicologia, em 

parceria com a Rede de Voluntariado “São Brás Solidário” , e com a colaboração das 

entidades que integram a Rede Social de São Brás de Alportel. -------------------------------------  

-------- O espaço sede administrativo do projecto será o Centro de Apoio à Comunidade, sito 

na Rua Serpa Pinto, n.º 29, onde estão sedeados os serviços de acção social. --------------------  

-------- A Loja Social disporá ainda de um espaço aberto ao público, na Av. Da Liberdade. ---  

-------- Funcionamento:------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Beneficiários:----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De modo a promover uma maior justiça social, e proporcionar uma maior ajuda 

aqueles que de facto mais precisam, o projecto integra um conjunto de procedimentos e prevê 

uma constante avaliação das situações.------------------------------------------------------------------  

-------- Para beneficiar dos serviços e acções da LOJA SOCIAL, os cidadãos e as famílias 

necessitam de preencher um conjunto de requisitos e reunir algumas condições. ----------------  

-------- Colaboradores: -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A solidariedade e a participação cívica são objectivos centrais deste projecto. Deste 

modo, a LOJA SOCIAL tem as suas portas abertas para a colaboração de todos os cidadãos 

e entidades dispostos a ajudar aqueles que mais precisam. ------------------------------------------  

-------- Existem 2 níveis de colaboração: colaborador, e neste caso, apenas estará inscrito 
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para colaborar, mediante a dádiva de alimentos e outros bens; e membro da rede de 

voluntariado, e neste caso, mais do que a partilha de bens, está em causa, a partilha de 

tempo, e a colaboração activa no desenvolvimento de acções e no próprio funcionamento da 

LOJA SOCIAL.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROPOSTA – CONCURSO DE FOTOGRAFIA “JORNADAS EUROPEIAS 

DO PATRIMÓNIO 2009”:  O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:--------------  

---------------------------------------------- Preâmbulo:-----------------------------------------------------  

-------- “Com as presentes normas pretende o Município de São Brás de Alportel definir o 

Regulamento do Concurso de Fotografia a realizar, entre os dias 10 de Agosto e 10 de 

Setembro de 2009, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2009.----------------------  

-------- 1. Disposições Gerais: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- 1.1 – Este evento é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel e insere-se no programa das Jornadas Europeias do Património proposto, 

anualmente, pelo IGESPAR, IP.---------------------------------------------------------------------------  

-------- 1.2 – Os trabalhos (fotografias) deverão apenas reportar-se a temas do Património 

Cultural do Concelho de São Brás de Alportel que esta iniciativa visa abordar. -----------------  

-------- 1.3 – Este Concurso de Fotografia pretende estimular o sentido de observação e a 

curiosidade pelos valores do Património Cultural do Concelho, promovendo um maior 

contacto com o mesmo. Permitindo, assim, aos participantes, uma aquisição de 

conhecimentos sobre a História e o Património Cultural do Concelho. ----------------------------  

-------- 2. Condições de Participação:--------------------------------------------------------------------  

-------- 2.1 – O Concurso está aberto a todos os interessados que pretendam participar, com 

excepção dos membros do Júri. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.2 – Cada participante poderá concorrer com o máximo de três fotografias, a preto e 

branco ou a cores, com o formato de 20X30cm. --------------------------------------------------------  

-------- 2.3 – As fotografias a concurso não deverão ser colocadas em nenhum tipo de suporte 

(moldura, cartolina e/ou passepartout).------------------------------------------------------------------  

-------- 2.4 – Não são admitidas a concurso fotografias nas vertentes arte digital (fotografias 

compostas e/ou sobreposições), bem como fotografias com qualquer outro artifício.------------  

-------- 2.5 – No verso de cada fotografia deve constar apenas uma etiqueta com o respectivo 

pseudónimo do autor, bem como o título do trabalho.-------------------------------------------------  
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-------- 2.6 – Os trabalhos deverão ser acompanhados pelos registos de reprodução 

(negativos, diapositivos ou digital – resolução mínima de 300 dpi na dimensão de 20X30cm, 

3500 pixels do lado maior). --------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.7 – Após o concurso, os registos de reprodução (negativos, diapositivos ou digital), 

bem como as fotografias serão propriedade da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

Assim, cada participante renuncia a todos os direitos (de cedência e de autor) dos trabalhos 

a concurso a favor da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, a qual se reserva o direito 

de utilização dos trabalhos para fins de divulgação do Concelho ou no âmbito de outras 

iniciativas da autarquia.------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3. Inscrições: ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3.1 – As Fichas de Inscrição deverão ser solicitadas no Centro Explicativo e de 

Acolhimento da Calçadinha de São Brás de Alportel, na Rua do Matadouro, nº 2, em São 

Brás de Alportel, no seguinte horário: de 3ª feira a Sábado – das 09h30 às 13h00 e das 

14h00 às 17h30, por e-mail: centro.calcadinha@cm-sbras.pt, ou através do sítio do 

município na internet: http://www.cm-sbras.pt, entre os dias 10 de Agosto e 10 de Setembro. -  

-------- 3.2 – As Fichas de Inscrição e respectivos trabalhos deverão dar entrada na 

Secretaria da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, até às 16:00, do dia 10 de 

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

-------- 3.3 – A Inscrição é gratuita. ----------------------------------------------------------------------  

-------- 4. Descrição do Concurso:------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.1 – O Concurso desenvolver-se-á entre os dias 10 de Agosto e 10 de Setembro de 

2009, subordinado ao tema do Património Cultural São-brasense. ---------------------------------  

-------- 4.2 – Cada participante terá direito a material de apoio: Roteiro Turístico, O Legado 

Romano, O Legado islâmico, A “Calçadinha” de São Brás de Alportel – Percursos…, 

Percursos Pedestres de São Brás de Alportel, Passeios pelo Vale de Alportel e Moinho do 

Bengado), que deverá ser levantado no Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha 

de São Brás de Alportel ou consultado no sítio do município na internet: http://www.cm-

sbras.pt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5. Recepção dos Trabalhos: ----------------------------------------------------------------------  

-------- 5.1 – Os trabalhos (fotografias) deverão ser entregues na Secretaria da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, na Rua Gago Coutinho, nº 1, em São Brás de Alportel, até 

às 16h00, do dia 10 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------  
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-------- 5.2 – É obrigatório que os trabalhos sejam entregues dentro de um envelope fechado 

com o pseudónimo do autor e o título do trabalho. Este envelope deverá ainda conter um 

outro, também fechado, onde constará a identificação do autor (Ficha de Inscrição 

devidamente preenchida). ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6. Composição e Competências do Júri: -------------------------------------------------------  

-------- 6.1 – O Júri será composto por 5 elementos, idóneos, com formação nas áreas do 

património, da fotografia e do jornalismo e será divulgado antes do concurso. ------------------  

-------- 6.2 – As decisões do Júri são soberanas, não sendo admitido qualquer tipo de recurso. 

-------- 6.3 – O júri reserva-se o direito de não atribuir quaisquer das classificações previstas 

no regulamento caso considere que as fotografias enviadas a concurso não se enquadrem no 

tema e/ou não respeitem as presentes normas.----------------------------------------------------------  

-------- 7. Critérios de Avaliação: -------------------------------------------------------------------------  

-------- 7.1 – O Júri apreciará todos os trabalhos, atendendo aos seguintes critérios: -----------  

-------- a) Originalidade; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Criatividade; -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Qualidade técnica; ------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Adequação à área temática – Património Cultural do Concelho de São Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 8. Divulgação do resultado: ----------------------------------------------------------------------  

-------- Os resultados serão divulgados no dia 22 de Setembro de 2009, no sítio do município 

na internet: http://www.cm-sbras.pt, em Jornal local e no Centro Explicativo e de 

Acolhimento da Calçadinha de São Brás de Alportel. -------------------------------------------------  

-------- 9. Prémios:-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 9.1 – Os prémios serão atribuídos da seguinte forma:----------------------------------------  

-------- 1º Prémio: 1 vale oferta de 400,00€; ------------------------------------------------------------  

-------- 2º Prémio: 1 vale oferta de 200,00€; ------------------------------------------------------------  

-------- 3º Prémio: 1 vale oferta de 100,00€; ------------------------------------------------------------  

-------- 9.2 – O júri poderá atribuir até 2 menções honrosas. ----------------------------------------  

-------- 9.3 – A entrega dos prémios realizar-se-á no dia 26 de Setembro de 2009, no Centro 

Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha de São Brás de Alportel, em horário a divulgar 

posteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 10. Disposições Finais:----------------------------------------------------------------------------  
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-------- 10.1 – O desrespeito das normas anteriormente descritas pode representar a não 

admissão do corrente.---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 10.2 – As fotografias premiadas, bem como aquelas que o júri entender seleccionar, 

integrarão uma exposição, a realizar no Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha 

de São Brás de Alportel, no âmbito das Jornadas Europeias do Património 2009.---------------  

-------- 10.3 – Para o esclarecimento de qualquer dúvida, os interessados deverão contactar o 

Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha de São Brás de Alportel, na Rua do 

Matadouro, nº 2, em São Brás de Alportel, ou através do telefone 289 840 000/4 ou do fax 

289 842 455, ou do e-mail: centro.calcadinha@cm-sbras.pt. ----------------------------------------  

-------- 10.4 – A organização não se responsabiliza por eventuais danos ou extravios. ----------  

-------- 10.5 – As dúvidas e os casos omissos nestas normas serão resolvidos pelo Júri. --------  

-------- 11. Contactos e Informações Gerais: -----------------------------------------------------------  

-------- Os trabalhos deverão ser entregues/enviados para o seguinte endereço: ----------------  

-------- Câmara Municipal de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------  

-------- Concurso de Fotografia JEP 2009. --------------------------------------------------------------  

-------- Rua Gago Coutinho, nº 1. -------------------------------------------------------------------------  

-------- 8150-151 São Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------  

-------- Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 289 

840 000/4 ou do e-mail: centro.calcadinha@cm-sbras.pt.”------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta.  
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-------- PROC.º N.º 45/2009, DE DIRK HEINRICH JUNG E OUTRA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA 

EM ALCARIA:  Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o 

n.º 45/2009, em que Dirk Heinrich Jung e Outra , residentes em Bundesalle, Berlim na 

Alemanha, na qualidade de promitentes compradores, solicitam informação prévia acerca da 

reconstrução e alteração de moradia, no sítio de Alcaria, deste município.-------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de dezoito de Junho de dois mil e nove, que abaixo se 

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

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

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

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

-------- “ Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar reconstrução e alteração de moradia, 

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

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

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

Brás de Alportel, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/95 (publicada no Diário 

da República, 1ª Série – B, n.º 165, de 19 de Julho de 1995), com a republicação que lhe foi dada pelo 

Aviso n.º 10012/2009 (publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 99, de 22 de Maio de 2009) e 

pelas disposições do Decreto de lei 73/09 de 31 de Março, o imóvel localiza-se em: -----------------------  

--------- Inserido em Espaço Agrícola Condicionado; -------------------------------------------------  

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

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

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

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E do RPDM, e pelas disposições do Decreto-Lei 

nº73/09 de 31 de Março, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e legislação 

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

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

--------- 1. O terreno objecto da pretensão localiza-se na Alcaria, é composto por prédio urbano – com 

área coberta de 203,0m2 descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 'registo predial 

14721/20051004 e inscrito sob o artigo nº 1759.--------------------------------------------------------------------  

-------- 2. É pretensão do interessado reconstruir e alterar a edificação no prédio urbano com área de 

203,00m2, sendo que deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M. os seguintes 
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condicionalismos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 2.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de recuperação e 

de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e volumetricamente definida, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------- d) O total edificado é de 203,00m2 o que não excede os 300,0m2.-------------------------------------  

--------- 3. Verifica-se que é intenção do interessado manter os 203,0m2 do edifício existente, como tal 

as obras de reconstrução e alteração não carecem de parecer da ARH-Algarve e da CRRA-Algarve. --  

--------- 4. Verifica-se que no registo predial o prédio confronta com caminho mas em deslocação ao 

local verificou-se que o prédio urbano não tem acesso, situação que deverá ser esclarecido pelo 

requerente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à reconstrução e alteração do edifício existente 

uma vez que não existe aumento do número de pisos e não há nova impermeabilização de solos e 
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desde de que o interessado faça prova que o prédio objecto da pretensão tenha acesso rodoviário 

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

aos pontos acima descritos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------PROC.º N.º 46/2009, DE DIRK HEINRICH JUNG E OUTRA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE MORADIA 

E CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM ALCARIA:  Presente o processo entrado na Divisão 

de Planeamento Urbanístico sob o n.º 46/2009, em que Dirk Heinrich Jung e Outra , 

residentes em Bundesalle, Berlim na Alemanha, na qualidade de promitentes compradores, 

solicitam informação prévia acerca da reconstrução e alteração de moradia e construção de 

piscina, no sítio de Alcaria, deste município.------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de dezoito de Junho de dois mil e nove, que abaixo se 

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

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

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

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar reconstrução e alteração de 

moradia e construção de piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte 

parecer técnico: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

nº10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 e pelas 

disposições do Decreto de lei 73/09 de 31 de Março, o imóvel localiza-se em:--------------------  

-------- Inserido em Espaço Agrícola Condicionado; -------------------------------------------------  

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

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

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

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E do RPDM, e pelas disposições do 

Decreto-Lei nº73/09 de 31 de Março, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares 

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

REQUERIMENTOS 
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-------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1. O terreno objecto da pretensão localiza-se na Alcaria, é composto por prédio 

urbano – com área coberta de 210,35m2 e área descoberta de 47,65m2 perfazendo uma área 

total de 258,0m2l, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 'registo predial 

14723/20051004 e inscrito sob o artigo nº 9160 provisório. -----------------------------------------  

-------- 2. É pretensão do interessado reconstruir e alterar a edificação e construir uma 

piscina no prédio urbano com área de 258,00m2, sendo que deverá cumprir o disposto do 

artigo 23.º-E do R.P.D.M. os seguintes condicionalismos:--------------------------------------------  

-------- 2.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. ----------------------------------------------------------------------  

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

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais 

significativos, enquanto testemunhos históricos das actividades e realizações humanas.--------  

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

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a protecção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ----------------------------------------------------------  

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

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

rural;- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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



     

 

Reunião de 2009/06/23  Página 27 

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

públicas de infra-estruturas; -------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) O total edificado é de 210,00m2 o que não excede os 300,0m2.--------------------------  

-------- 3. Verifica-se que é intenção do interessado manter os 210,0m2 do edifício existente, 

como tal as obras de reconstrução e alteração não carecem de parecer da ARH-Algarve e da 

CRRA-Algarve.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4. Já a construção da piscina uma vez que obriga a impermeabilização de novos solos 

carece dos pareceres da ARH-Algarve e da CRRA-Algarve, sendo que o pedido à CRRA-

Algarve deverá ser pelo requerente e da ARH-Algarve por esta autarquia. -----------------------  

-------- 5. Verifica-se que no registo predial o prédio não tem acesso mas em deslocação ao 

local verificou-se que o prédio urbano confina a Sul com via não classificada, situação que 

não está assinalada na composição e confrontações do registo predial, o que deverá ser 

actualizado.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à reconstrução e alteração do edifício 

existente uma vez que não existe aumento do número de pisos e não há nova 

impermeabilização de solos. Em relação à piscina não se vê inconveniente desde que a 

construção seja feita na área descoberta 47,65m2 e que os pareceres da CRRA-Algarve e 

ARH-Algarve sejam favoráveis. Aquando da entrega do processo de licenciamento o 

requerente deverá dar cumprimento aos pontos acima descritos. -----------------------------------  

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

-------PROC.º N.º 84/2007, DE HUGO MIGUEL CONCEIÇÃO VIEGAS – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E PISCINA EM MEAL HAS: Presente 

o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 84/2007, em que Hugo 

Miguel da Conceição Viegas, residente em Mealhas, deste município, solicita a aprovação de 

alterações ao projecto inicial, o qual foi objecto de razões ponderosas atribuídas em reunião 

de câmara de 27 de Fevereiro de 2007, relativo à construção de uma moradia unifamiliar, bem 

como a construção de uma piscina que pretende levar a efeito num prédio urbano que possui 

no sítio de Mealhas, deste município. --------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 22 de Maio de dois mil e nove, que abaixo se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento ao interessado, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de arquitectura já aprovado devendo os 
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projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses. -------------------  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar alterações ao projecto inicial que foi objecto de 

razões ponderosas atribuídas em reunião de câmara a 27 de Fevereiro de 2007. As referidas 

alterações dão entrada nestes serviços numa fase em que o processo aguarda que o 

requerente solicite o respectivo alvará de licença de construção. Face aos elementos 

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

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

-------- 1 - Informa o requerente que decidiu “…proceder a alteração ao projecto inicial em 

virtude das necessidades habitacionais no período de tempo decorrido desde o deferimento 

do processo até à data actual se terem alterado significativamente. --------------------------------  

-------- 2 - Das alterações efectuadas verifica-se a construção de uma cave destinada a 

espaço técnico, situação que estes serviços não verificam qualquer inconveniente com base 

no parecer jurídico de 2 de Janeiro de 2009. -----------------------------------------------------------  

-------- 3 - Informa o requerente que “ A implantação coincide maioritariamente com a 

proposta inicial…” e que pretende “…reduzir a pérgula situada a poente para aumentar o 

afastamento em relação ao poste da linha eléctrica”. -------------------------------------------------  

-------- 4 - A proposta verifica-se o aproveitamento de duas paredes do edifício, a norte e a 

poente, e o aproveitamento do limite da piscina a norte. Referente à implantação, embora 

coincidente em grande parte, esta encontra-se igualmente alterada apesar de não originar 

aumento de superfície de pavimento. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Outro aspecto relevante que surge na nova proposta é a construção de umas 

escadas que acedem a uma plataforma interior com pé direito igual a 2,30 m e que por sua 

permite o acesso à açoteia constituído com guardas e pérgula. Salienta-se que é omisso a 

área que o constitui.-----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Da pretensão resulta uma tipologia T3 tendo sido aprovado anteriormente uma 

tipologia T4, não se verifica aumento de área de construção assim como da cércea e 

volumetria.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - Efectuada uma análise ao edificado proposto, estes serviços não consideram que 

aquele apresente alterações a nível conceptual, mantendo o tipo de construção e a linguagem 

arquitectónica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Face ao exposto, tratando-se de um processo que foi aprovado ao abrigo de razões 

ponderosas e que actualmente aguarda a solicitação do alvará de construção, remete-se o 

assunto à consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------  

-------- PROC.º N.º 100/2008, DE JOSÉ MANUEL CANELAS ASSUNÇÃO – 

ALTERAÇÃO AO USO DA FRACÇÃO B:  Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 100/2008, em que José Manuel Canelas da 

Assunção, residente em Mealhas, deste município, na qualidade de procurador da proprietária 

do prédio, solicita a aprovação da alteração do uso da fracção B, do prédio sito na Rua 

Bernardo Rodrigo de Passos, rés do chão direito, desta Vila, a fim da mesma ser destinada a 

prestação de serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 6 de Março de dois mil e nove, que abaixo se 

descreve e de que 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 

não aprovar a alteração do uso da fracção do prédio supra indicado.--------------------------------  

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

-------- “Pretende a requerente que a Câmara aprove licenciamento de alteração ao uso 

comercial para serviços, referente a um prédio inserido no perímetro de Intervenção do P.U. 

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

-------- ENQUADRAMENTO NO P.U DE SÃO BRAS DE ALPORTEL: ------------------------  

-------- A proposta em análise encontra-se classificada em Zona de Preenchimento, face ao 

Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, encontrando – se condicionada pelo 

artigo 27º e 28º do supracitado do Regulamento em vigor. -------------------------------------------  

-------- ANALISADA A PRETENSÃO, ESTES SERVIÇOS INFORMAM: ------------------------  

-------- 1 - A pretensão em apreço, consiste em alteração da fracção B de comércio para 

serviços, deveria estar instruída de acordo com o artigo 15º da Portaria nº 232/2008 de 11 de 

Março, situação que não se verifica no presente processo. -------------------------------------------  

-------- 2 - Relativamente a fracção B, deve ser tomada em consideração, na medida em que 

as disposições legais, técnicas, de segurança salubridade, ou conforto, podem ser cumpridas 

em utilizações diferentes, mas, cujos requisitos legais são comuns. ---------------------------------  

-------- 3 - Trata-se de um edifício de 2 pisos constituído por 3 fracções autónomas, deverá o 

requerente de acordo de apresentar uma autorização da totalidade dos condóminos de 
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acordo com o 1419º “Modificação do Titulo” do Código Civil. -------------------------------------  

-------- 4 - Mais se informa se houver alguma alteração ao edifício ter-se-á que entregar a 

cópia da acta de condomínio em que seja autorizado por 2/3 a alteração, de acordo com o nº 

3 do artigo 1422º do Código Civil.------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Mais se informa dos elementos disponíveis a Declaração apresentada folha nº 32 

do presente processo deve-se ser rectificada e esclarecida sobre o artigo urbano mencionado 

que não se encontra no registo apresentado.------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Por último, atendendo ao projecto apresentado, a proposta deverá cumprir o 

RGEU, relativamente a iluminação natural e sua ventilação.----------------------------------------  

-------- 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 foi conferida pela 

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

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

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

-------- PROC.º N.º 20/2004, DE CONSTROINEXE - CONSTRUTORA, LDA E 

OUTROS – OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE LOTEAMENTO – PEDID O DE 

CERTIDÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE PARA GARANTIA DAS 

INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS:  Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 20/2004, em que a firma Constroinexe, 

Construtora, Limitada , com sede na Vila de S. Brás de Alportel, solicita certidão emitida 

pela autarquia, comprovativa de que a caução existente é suficiente para garantir a boa 

execução das obras de urbanização do loteamento urbano, sito em Barracha. ---------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 17 de Junho de dois mil e nove, que a seguir se 

transcreve, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que a caução 

existente, no valor de € 476.904,00 (quatrocentos e setenta e seis mil novecentos e quatro 

euros) é suficiente para garantir a boa execução das obras de urbanização do loteamento 

urbano, sito em Barracha. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento nº 

461datado a 16 de Junho de 2009, cuja petição pretende:-------------------------------------------  

-------- Celebrar escrituras públicas de primeira transmissão de imóveis construídos nos lotes 
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ou de fracções autónomas desses imóveis sendo necessário a exibição perante o notário a 

certidão emitida pela Câmara Municipal, comprovativa de que a caução a que se refere o 

artigo 54º é suficiente para garantir a boa execução das obras de urbanização. -----------------  

-------- Analisada a petição, no âmbito do artigo 49º e 54º do Decreto – Lei nº 555/99, de 16 

de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei nº 177/01, de 4 de Junho, é 

de referir: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Existe uma hipoteca do lote nº 8 destinado a assegurar a boa e regular execução das 

obras de urbanização foi fixado no valor de 476 904,00€ mediante a escritura folha nº527 do 

presente processo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, deverá ser certificado como requerido nos termos do artigo 49º do 

Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto – 

Lei nº 177/01 de 4 de Junho, mantendo-se a presente hipoteca do lote nº 8 no valor de 476 

904,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- PROC.º N.º 39/2006, DE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FRANCISCO 

LEITÃO UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE LOTEAMENTO EM C AMPINA:  

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 

39/2006, em que a Sociedade de Construções Francisco Leitão, Unipessoal, Lda., com 

sede no município de Vila Real de Santo António, requer a junção de novos documentos ao 

projecto de loteamento urbano que pretende levar a efeito em Campina, deste município. ------  

-------- Atendendo à informação técnica de 18 de Junho de dois mil e nove, que abaixo se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento à firma interessada, 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 não autorizar a junção de novos documentos ao processo supra referido, uma vez 

que o mesmo está arquivado. ------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento nº 438 

datado a 03 de Junho de 2009, cuja petição pretende, proceder à substituição da Planta 

Síntese do Loteamento em causa. -------------------------------------------------------------------------  
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-------- Estes serviços informam não ser possível a apreciação técnica dos elementos 

adicionais apresentados a 03 de Junho do corrente ano de acordo com o artigo 71º do 

Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com a redacção que lhe foi conferida pelo 

Decreto – Lei nº 177/01 de 4 de Junho. ------------------------------------------------------------------  

-------- Mais se informa, que o presente processo está arquivado e caso pretenda efectuar 

qualquer intervenção no local deverá apresentar novo processo de acordo com a pretensão 

instruído com o estipulado na Portaria nº 232/08 de 11 de Março. ---------------------------------  

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

PROC.º N.º 274/2007, DE PAPER LANTERNS – CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA., - OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO EM VILA RINHOS:  

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 

274/2007, em que a firma Papers Lanterns, Construção e Promoção Imobiliária, 

Limitada , com sede em Vilarinhos, deste município, apresenta alterações ao projecto relativo 

à operação de loteamento para dois prédios urbanos sitos em Vilarinhos, deste município. 

-------- Atendendo à informação técnica de 18 de Junho de dois mil e nove, que abaixo se 

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

deliberou, por unanimidade, nomear, nos termos do art.º 39 do Regulamento Municipal de 

Urbanização, Edificação e Taxas de S. Brás de Alportel, o Eng.º Helder Rosa e a Dra. Lilia 

Pires para constituírem a comissão que avaliará o prédio urbano que a firma requerente 

pretende dar como compensação. -------------------------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, que a firma requerente deverá dar 

cumprimento à informação técnica supra referida. -----------------------------------------------------  

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

-------- “A presente informação constitui resposta ao requerimento nº 365 datado a 8 de Maio 

de 2009, cuja a petição é dar resposta à Deliberação Camarária de 8 de Abril de 2008. -------  

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

-------- 1 - Vem agora a requerente, após recepção do oficio nº 2918 datado a 10 de Abril de 

2008, apresentar as devidas rectificações, ao projecto anteriormente apresentado, 

relativamente a uma Operação de Loteamento, que se pretende implantar na parcela 

localizada na morada acima referida.--------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - As presentes alterações decorreram do parecer desfavorável emitido pelos 
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serviços datado a 4 de Abril de 2008, que foi solicitado parecer da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, o requerente solicitou parecer o qual 

se encontra com mais de um ano de acordo com o estipulado no artigo 13ºB não será 

necessário nova reapreciação dado que onde se insere a pretensão em nada alterou a 

classificação dos solos e condicionantes. ----------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Relativamente aos elementos a apresentados, verifica-se o incumprimento da 

deliberação camarária de 8 de Abril de 2008 tais como: ---------------------------------------------  

-------- …..”Justificar a mudança de configuração entre a área apresentada no pedido de 

informação prévia do anterior proprietário na sua configuração a norte e ainda a 

discrepância de números de artigos matriciais entre as duas petições”…. O requerente 

esclarece que procedeu ao esclarecimento e rectificação, junto da respectiva entidade 

competente para o efeito, resultando no registo apresentado em sede do pedido de 

licenciamento da operação, remete – se a decisão à Consideração Superior. ---------------------  

-------- …”Informar o requerente que se irá proceder à avaliação do prédio urbano tendo 

em vista eventuais compensações relativamente às áreas mínimas de cedência para 

equipamento de uso colectivo, uma vez que o município concorda com a referida cedência 

como compensação”….O requerente não se pronunciou sobre o assunto de acordo à 

compensação em espécie, deverá o promotor pronunciar-se de acordo com o ponto nº1 do 

artigo 39º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas de São Brás de 

Alportel – apêndice nº 11 – II Série – nº 19 de 23 de Janeiro de 2003. -----------------------------  

-------- 4 - No âmbito do ponto anterior e analisado o estipulado no artigo nº 39º do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas de São Brás de Alportel, haverá 

lugar à avaliação do prédio proposto pelo promotor a ceder ao município, a presente 

avaliação será efectuada por uma comissão composta por três elementos, sendo dois 

nomeados pela Câmara Municipal e o terceiro pelo promotor da operação Urbanística. 

Assim sendo solicita-se ao executivo que delibere sobre a referida comissão. --------------------  

-------- 5 - Atendendo ao estipulado pela Portaria nº 1110/2001, de 19 de Setembro de 2001, 

nomeadamente através do constante na alínea e) do nº 5 do art. 11º, o presente pedido deve 

incluir um projecto de arranjos exteriores. Este projecto destina-se à boa compreensão das 

intenções do proponente, em termos estruturais, estéticos e funcionais relativamente à 

organização da componente não edificada do loteamento. Para tal devem ser fornecidas 

peças técnicas, escritas e desenhadas, que conformem a proposta, nos seus aspectos gerais e 
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específicos, incluindo pormenores técnicos de execução. ---------------------------------------------  

-------- 6 - Os elementos apresentados na presente proposta devem incluir peças desenhadas 

à escala 1:200, designada “Plano Geral”, acompanhada por uma peça escrita, designada 

“Estimativa orçamental / Mapa de Quantidades de Trabalho”. Da análise destas peças 

resulta a impossibilidade de avaliação da proposta por insuficiência de dados.------------------  

-------- Assim deverá o proponente complementar a presente proposta com os seguintes 

elementos, presentemente em falta: -----------------------------------------------------------------------  

-------- Peças escritas: --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Memória descritiva; --------------------------------------------------------------------------------  

-------- Caderno de encargos;------------------------------------------------------------------------------  

-------- Peças desenhadas: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Planta de localização; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Plano de construções e demolições (bem como salvaguarda de exemplares vegetais 

existentes e a preservar); -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Altimetria;--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Planimetria; -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Plano de pavimentos, sinalização e mobiliário urbano; --------------------------------------  

-------- Plano de plantações; -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Esquema de rega; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Rede de drenagem pluvial; ------------------------------------------------------------------------  

-------- Pormenores de construção (incluindo aqueles referentes ao plano de acessibilidades, 

obrigatório por lei – Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto);-------------------------------------  

-------- 7 - Quanto ao Plano de Acessibilidades apresentado deverá o plano conter Termo de 

Responsabilidade e memória descritiva justificada pelo Decreto – Lei em questão.--------------  

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

-------- Face ao exposto, consideram estes serviços, que a pretensão não reúne condições 

para a emissão de uma informação favorável, podendo ser, no entanto, supridas pelo 

responsável através de instrução do procedimento para corrigir o pedido, ressalvando o 

referido na informação supra. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- PROCº Nº 72/2008, DE FRANCISCO DE JESUS ENCARNAÇÃO – 
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OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO EM POÇO DOS FERREIROS : Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 72/2008, em que 

Francisco de Jesus Encarnação, residente na Vila de S. Brás de Alportel, apresenta várias 

propostas para implantação do parque infantil, conforme deliberação camarária de 21/10/2008 

e requer igualmente a substituição do valor das compensações a pagar no valor de € 35.115,53 

(trinta e cinco mil cento e quinze euros e cinquenta e três cêntimos) pela construção do parque 

infantil em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Na sequência da deliberação de 31 de Março do corrente ano e após apreciação jurídica, 

que a seguir se transcreve, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o 

processo para a Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos para avaliação das várias 

propostas apresentadas pelo requerente para o parque infantil.---------------------------------------  

-------Informação Jurídica: -------------------------------------------------------------------------------  

-------- “De acordo com a informação técnica de 8 de Agosto de 2008, nomeadamente no seu 

ponto nº 4, refere-se que a proposta de loteamento apresentada, cumpre os índices da 

Portaria nº 216-B/2008 de 3 de Março, relativamente ao estacionamento e quanto às 

cedências dos espaços verdes. Já no tocante, à área de cedência para equipamento de uso 

colectivo, a proposta apresenta apenas 602,90m2, não cumprindo os 1047,967 m2 exigidos. 

Desta forma, foi feito um cálculo do valor da compensação em numerário, conforme artigo 

37º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. De acordo com a informação 

constante a folhas 219 do processo de loteamento o valor compensatório consiste em € 

35.129,66.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------A Câmara Municipal deliberou em 21 de Outubro de 2008, aprovar o projecto de 

arquitectura do loteamento; autorizar o pagamento da importância dos € 35.129,66, 

referente ao incumprimento da totalidade das cedências ao município para equipamento 

colectivo; no tocante à zona de cedência implantar um parque infantil com equipamento a 

aprovar por este município, dado que a zona se situa em espaço verde público equipado e 

quanto às especialidades entregar os elementos em falta. --------------------------------------------  

-------Em 16/03/2009, o loteador vem apresentar propostas para a construção do parque 

infantil solicitado em reunião de câmara, propondo no entanto que o custo da construção de 

tal parque infantil seja descontado na compensação a pagar no valor de € 35.129,66.----------  

-------Face à deliberação de 21/10/2008 tomada em reunião de Câmara, julga-se que a 

proposta do loteador não será viável, uma vez que além da compensação calculada, foi-lhe 

REQUERIMENTOS 
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exigida a implantação de um parque infantil. No entanto e uma vez que o loteador cumpriu as 

cedências para os espaços verdes e irá cumprir com o pagamento da compensação em 

numerário, se assim o entender, a Câmara Municipal deverá ponderar da exigência da 

construção de um parque infantil em espaço verde público equipado, uma vez que esta 

designação não se traduz na obrigatoriedade de exigir o seu equipamento, mas sim na 

existência de um espaço previsto no Plano de Urbanização onde o referido espaço é de maior 

apetência para ser equipado, com ocupações que privilegiem a animação e o lazer. ------------  

-------Assim e se a Câmara Municipal entender rectificar a deliberação tomada, no sentido de 

o loteador, poder optar por realizar parte desse pagamento em espécie, julgo que o 

procedimento deverá seguir o disposto no artigo 39º do R.M.U.E., nomeadamente no seu nº 

3.” --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------PROC.º N.º 10/2009, DE JORGE ACÁCIO MENDES CONTREIRAS – PEDIDO 

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

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

prazo que lhe foi estipulado na reunião de câmara de 26 de Maio de 2009, dez dias, no âmbito 

do art.º 101º do Código do Procedimento Administrativo, para apresentar alegações, uma vez 

que é intenção do executivo camarário mandar certificar que não pode levar a efeito o 

destaque pretendido, num prédio que possui em Campina, deste município.-----------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o prazo de mais trinta 

dias. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA OBRA DA “CIRCULAR  

NORTE – 2ª FASE”: Presente a seguinte informação prestada pelo Departamento Técnico 

Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Informação de doze de Junho:------------------------------------------------------------------  

-------- “O prazo contratual da empreitada terminará a 19/06/2009. -------------------------------  

-------- Foi apresentado pelo empreiteiro um pedido de prorrogação do prazo até 18 de 

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

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

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

-------- 1 - Intempéries sentidas no prazo da obra – Efectivamente verificou-se, durante a fase 

inicial, mais propriamente no mês de Janeiro um período que impossibilitou quaisquer 

trabalhos de escavação e que se reflectiu no desenrolar normal da obra. -------------------------  
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-------- 2 - As restantes situações descritas apesar de causarem alguns constrangimentos, não 

são por si só causa para atrasar a obra em 2 meses, pois no caso da casa localizada no PK 

1425, após a sua demolição os trabalhos não avançaram onde estava localizada. ---------------  

-------- 3 - O caso descrito no ponto 4 não se pode considerar, dado que até hoje o muro se 

encontra por concluir, quando a situação se encontra clarificada desde Abril. -------------------  

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

acima exposto consideramos aceitável uma prorrogação legal de prazo de 30 dias e graciosa 

de 15 dias, totalizando 45 dias, pelo que os trabalhos deverão estar concluídos até 3 de 

Agosto de 2009.”---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

contratual da empreitada até ao dia 03 de Agosto de 2009. -------------------------------------------  

-------- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 7 DA OBRA DA “CIRCULAR NORTE – 2 ª FASE”: 

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

mencionada em epígrafe e que se cifram no valor de € 186.915,97 (cento e oitenta e seis mil 

novecentos e quinze euros e noventa e sete cêntimos). ------------------------------------------------  

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

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

-------- PEDIDO DE CERTIDÃO – PRÉDIO ATRAVESSADO POR CAMINHO  

PÚBLICO, EM BARRACHA, DA FIRMA ENTREPOSTO COMERCIAL  E 

INDUSTRIAL SAMBRASENSE, LDA.:  Presente um requerimento da firma Entreposto 

Comercial e Industrial Sambrasense, Lda. com sede em Barracha, deste município, a 

solicitar que lhe seja certificado que o prédio misto, de que é proprietária, em Barrabés, deste 

município, inscrito nas matrizes urbanas números 3241 e 5496 e na matriz rústica sob o 

número 1570 e descrito na Conservatória do Registo Predial de S. Brás de Alportel sob o 

número 2488/19880222, é atravessado por caminho público que o divide em dois prédios 

distintos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação prestada pela fiscalização municipal, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, não certificar o pretendido uma vez que não se considera o 

acesso à propriedade como caminho público. -----------------------------------------------------------  

-------- INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE MATERIAL INFORMÁTICO, NA RUA 

ANTÓNIO ROSA BRITO : Presente um requerimento de Lina Patrícia dos Santos 

Formosinho, residente na Avenida de Liberdade, n.º 44, nesta Vila, na qualidade de 

REQUERIMENTOS 
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arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma loja de material informático e 

acessórios, na Rua António Rosa Brito, n.º 4-E, deste município. -----------------------------------  

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

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

de material informático e acessórios no local pretendido. --------------------------------------------- 

-------- INSTALAÇÃO DE UM ATELIER DE ARQUITECTURA E ENGENHAR IA, 

NA RUA JOÃO DE DEUS: Presente um requerimento de Eunice Goreti Martins Cristina , 

residente em Almargens, deste município, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja 

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

consequente exploração de um atelier de arquitectura e engenharia, na Rua João de Deus, 

n.º 35 r/c, deste município. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um atelier 

de arquitectura e engenharia no local pretendido. ------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, alertar a requerente para o facto de ser 

necessário dirigir-se à Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal para solicitar a 

mudança de uso da fracção, que actualmente se destina a comércio. --------------------------------  

-------- INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE BIJUTERIAS, MALAS E ACESS ÓRIOS, 

NA AVENIDA DA LIBERDADE : Presente um requerimento de Teodomiro Dias 

Lourenço, residente na Avenida de Liberdade, n.º 164 – 1º andar, nesta Vila, na qualidade de 

proprietário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma loja de bijuterias, malas e 

acessórios, na Avenida da Liberdade, n.º 43-D, deste município.------------------------------------  

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

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

de bijuterias, malas e acessórios no local supra pretendido.-------------------------------------------  
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-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA  2009: 

Presente o ofício n.º 25 remetido no dia 18 de Junho de 2009 pela Assembleia Municipal de 

S. Brás de Alportel informando que foi aprovada, por unanimidade, a Segunda Revisão ao 

Orçamento para o ano 2009, em sessão ordinária realizada no passado dia 15de Junho.  

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE PERCENTAGEM DAS R ECEITAS 

CORRENTES PROVENIENTES DO FUNDO DE EQUILÍBRIO FINAN CEIRO:  

Presente o ofício n.º 26 remetido no dia 18 de Junho de 2009 pela Assembleia Municipal de 

S. Brás de Alportel informando que foi deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária 

realizada no passado dia 15de Junho, fixar a percentagem de 65% das receitas provenientes do 

Fundo de Equilíbrio Financeiro como correntes e 35% como capital, conforme proposto pela 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- SUBSÍDIO – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOQUES DE 

PORTUGAL:  :- Presente o ofício n.º SAI/AMAL/520/2009, de 2 de Junho corrente, 

remetido pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a informar que o conselho 

executivo daquele órgão concordou com a atribuição de um subsídio à Associação dos Cegos 

e Amblíopes de Portugal (ACAPO), anexando para os devidos efeitos proposta de 

formalização do subsídio a atribuir.-----------------------------------------------------------------------  

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

verba orçamentada para o efeito, voltando a analisar o pedido numa próxima alteração 

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

-------- SUBSÍDIO – APFSC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DA 

SERRA DO CALDEIRÃO – (EQUIPA DE SAPADORES FLORESTAI S): Presente a 

carta número 36/2009, de 8 de Junho, da Associação dos Produtores Florestais da Serra do 

Caldeirão, com sede em Barranco do Velho, município de Loulé, a solicitar a verba de nove 

mil euros para financiamento da equipa de sapadores florestais conforme consta em protocolo 

celebrado com esta autarquia em oito de Maio de 2007. ----------------------------------------------  

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

€ 9.000,00 (nove mil euros) para cumprimento do protocolo em vigor. ----------------------------  

-------- SUBSÍDIO – APFSC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FLORESTAIS DA 

DELIBERAÇÕES 
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SERRA DO CALDEIRÃO:  Presente a carta número 37/2009, de 8 de Junho, da Associação 

dos Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, com sede em Barranco do Velho, 

município de Loulé, a solicitar a verba de sete mil e quinhentos euros para apoio à 

sustentabilidade e estabilidade da associação conforme consta em protocolo celebrado com 

esta autarquia em oito de Maio de 2007. -----------------------------------------------------------------  

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

€ 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para cumprimento do protocolo em vigor.-------------- 

-------- SUBSÍDIO – SOCIEDADE RECREATIVA ALPORTELENSE:  Presente a 

comunicação da Sociedade Recreativa Alportelense, com sede no sítio do Alportel, deste 

município, a solicitar a atribuição de um subsídio de setecentos e dez euros para apoio à 

manutenção da associação. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 710,00 (setecentos e dez euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------------  

------- AMAL – PROTOCOLO “GARRAFINHA SÓ COM TAMPINHA ”:- Presente o 

ofício n.º SAI/AMAL/563/2009, de 9 de Junho corrente, remetido pela AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, a enviar, para conhecimento desta autarquia, cópia do protocolo 

assinado entre aquela entidade e a ALGAR, designado por “Tampinha só com a Garrafinha”.-  

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

-------- GOVERNO CIVIL – “DIA DO CONCELHO”: - Presente o ofício n.º 2102/2009, 

de 29 de Maio do corrente, remetido pelo Governo Civil do Distrito de Faro, a enviar 

saudações a todos os sambrasenses pelo 95º aniversário da criação do Concelho de S. Brás de 

Alportel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA DO BAIRRO SOCIAL DE CE NTO E 

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

Municipais, a esclarecer que a ocupante do fogo número 10 do Bairro Social de cento e dois 

fogos não pagou atempadamente a renda respeitante ao mês em curso.-----------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

-------- PROTOCOLO A CELEBRAR COM O CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JU NTA DE 

FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL PARA ASSEGURAR O 
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FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: - O Senhor 

Presidente da Câmara apresentou o seguinte protocolo: -----------------------------------------------  

--------------------------------------------------PROTOCOLO --------------------------------------------  

-------- “Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, -----------  

-------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por 

SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------------------------  

-------- É celebrado entre si o presente PROTOCOLO, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- 1ª----------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo tem por objectivo estabelecer as actividades que o segundo 

outorgante se compromete a desenvolver no âmbito do Gabinete de Inserção Profissional ao 

qual o 1º Outorgante se candidatou ao abrigo da Portaria n.º 127/2009, de 30 de Janeiro. ----  

----------------------------------------------------- 2ª----------------------------------------------------------  

-------- 1 - O Primeiro Outorgante, compromete-se pelo presente protocolo a transferir 

mensalmente ao Segundo Outorgante um valor mensal de montante igual às despesas tidas 

com a remuneração e correspondentes encargos inerentes à celebração de um contrato que o 

Segundo Outorgante celebrará com um técnico licenciado para assegurar o funcionamento 

do Gabinete de Inserção Profissional; -------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo (2 anos) será até ao valor máximo de € 34.000,00 (trinta e quatro mil euros). -------  

----------------------------------------------------- 3ª----------------------------------------------------------  

-------- Para a transferência indicada na cláusula anterior do presente protocolo, o Segundo 

Outorgante remeterá ao Primeiro Outorgante indicação concreta do valor a transferir 

através da entrega de um recibo.--------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- 4ª----------------------------------------------------------  

-------- O técnico licenciado colocado no Gabinete de Inserção Profissional terá de 

desenvolver as seguintes actividades: --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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-------- a) Informação profissional para jovens e adultos desempregados; -------------------------  

-------- b) Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou 

reinserção profissional;-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Captação de ofertas junto de entidades empregadoras; -----------------------------------  

-------- d) Outras actividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos nos 

centros de emprego; -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- 5ª----------------------------------------------------------  

-------- O segundo outorgante obriga-se a prestar todas as informações solicitadas pelo 

primeiro outorgante no sentido de lhe ser permitido acompanhar o desenvolvimento das 

actividades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- 6ª----------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo entra em vigor na data no dia 1 de Julho de 2009 e cessará no 

dia 30 de Junho de 2011; -----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------- 7ª----------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, 

sem necessidade de fundamentação;----------------------------------------------------------------------  

-------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro – Concordar com o presente protocolo; ----------------------------------------------  

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

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

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

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

 

DELIBERAÇÕES 
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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 2057 a 2135, de 

2138 a 2175, de 2180 a 2203, 2205, 2206, 2218, de 2220 a 2224, no valor de € 194.410,62; ---  

-------- A Câmara tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em anteriores 

reuniões a que correspondem os documentos de despesa números2136, de 2176 a 2179, 2204 

e 2219 no valor de € 42.189,85. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou também conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 26 de 

Outubro de 2005 a que correspondem os documentos de despesa 2207/1 a 2217/5, no valor de 

€ 412.635,02. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


