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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 14/2009 
da reunião ordinária de 7 de Julho 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 cento e vinte e cinco, 

respeitante ao dia de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de dois 

milhões, duzentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e cinco euros e oitenta e quatro 

cêntimos dos quais dois milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e noventa e um euros e 

oitenta e oito cêntimos em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, mil 

setecentos e setenta e três euros e noventa e seis cêntimos em numerário e sessenta euros em 

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

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

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

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

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

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

-------- A Senhora Carla Isabel Pereira Paulino, residente no sítio da Barracha, deste 

município, no seguimento de um processo que deu entrada na Divisão de Planeamento 

Urbanístico recebeu um ofício do Conselho Nacional da Reserva Agrícola a informá-la que 

este Conselho foi extinto. Perante isto, veio solicitar informação ao executivo camarário 

acerca do que deveria fazer.--------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente informou a munícipe, relativamente ao processo em causa, que o 

mesmo necessitava dos pareceres da Reserva Agrícola e da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve. Os pareceres da Reserva Agrícola foram todos 

negativos e por outro lado, com a entrada do PROT (Programa Regional de Ordenamento do 

Território do Algarve) em 18 de Dezembro de 2007, deixaram de existir razões ponderosas. --  

-------- O Senhor Presidente informou ainda, que mesmo que fosse obtido um parecer 

favorável da Reserva Agrícola, actualmente, a munícipe já não pode construir naquele terreno 

uma vez que já não existem razões ponderosas, e de acordo com o PDM (Plano Director 

Municipal) não é permitida a construção num terreno com apenas 2.480m2 sem que nele já 

exista um prédio urbano. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Senhora Maria Margarida do Carmo Salvador, residente no Bairro “Graças a Deus”, 

deste município, iniciou a sua exposição informando que vivia no Bairro João Rosa Beatriz, 

numa casa alugada e não tinha condições financeiras para suportar o valor da renda, por este 

motivo foi alojada no Bairro “Graças a Deus”, ao que diz provisoriamente. -----------------------  

-------- Disse que a casa é muito pequena para as seis pessoas que nela habitam, referiu ainda 

que num dos quartos dorme a filha de 18 anos e um filho de 17 anos e que no quarto do casal, 

para além deste, ainda dormem dois filhos de 11 e 14 anos. ------------------------------------------  

-------- A rapariga de 18 anos tem psoríase no corpo e a dermatologista receitou-lhe uma loção 

para colocar no corpo, mas a rapariga tem vergonha de se despir frente ao irmão que partilha 

o quarto com ela.---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Vereadora Judite Neves informou que já tinha proposto a criação de uma divisória 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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no quarto, mas que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia não aceita obras no bairro. 

Informou ainda que a D. Margarida também já tinha proposto transformar a cozinha num 

quarto mas que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia também não aceitou. -----------------  

-------- A D. Margarida disse que gosta de lá morar, pois não paga renda nem água, apenas 

paga electricidade, mas que está muito preocupada com a doença da filha. ------------------------  

-------- O senhor Presidente assumiu que iria ao local com a Vereadora Judite Neves e realçou 

ainda que a família em causa até está numa situação privilegiada em relação a muitas 

situações bem mais graves, casos de idosos que vivem sozinhos em casas degradadas.----------  

-------- Realçou ainda que a última palavra seria do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

pois é a Junta de Freguesia a proprietária do referido Bairro.-----------------------------------------  
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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: -----------------------------  

-------- A Câmara Municipal apresentou um voto de pesar pelo falecimento do jovem 

colaborador Ângelo Marcos, enaltecendo o seu contributo exemplar, ao longo de todos os 

anos de trabalho, com empenhada dedicação, lamentando o seu trágico desaparecimento. ------  

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

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

--------  – Licenciamento da Festa dos Machados; ------------------------------------------------------  

--------  – Licenciamento do Festival Arte Viva 2009 – Casa da Cultura António Bentes; -------  

--------  – Licença Especial de Ruído – O.K. Bar; ------------------------------------------------------  

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

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

-------- O Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza colocou uma questão acerca da situação do 

saneamento no sítio dos Almargens. O Senhor Presidente informou que actualmente está a ser 

construída uma estação de tratamento na zona alta dos Almargens, perto do “Restaurante Sol 

e Brasa”. Na zona mais baixa também está previsto ser construída uma estação elevatória para 

ter ligação ao colector do sanatório. Informou ainda que presentemente estão a recorrer aos 

nossos piquetes de limpezas de fossas. Também está previsto um alargamento da rede, mas 

ainda irá demorar algum tempo.---------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, COMPLEMENTO DE APOIO 

À FAMÍLIA – RATIFICAÇÃO : A Vereadora da Educação, Dra. Judite Gil Gonçalves 

Neves, apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------  

-------- “A Lei número cinco, barra, noventa e sete, de dez de Fevereiro, Lei Quadro da 

Educação Pré-escolar, determina na sua alínea c) do número dois do seu artigo vigésimo 

segundo (… a melhoria da qualidade da educação, designadamente através de incentivos à 

valorização dos profissionais da educação pré-escolar e do alargamento da oferta de 

horários adequados aos interesses das famílias). ------------------------------------------------------  

-------- Assim, nos termos do número dois do artigo sexto do Decreto-Lei número cento e 

quarenta e sete, barra, noventa e sete, de onze de Junho, tem vindo esta autarquia a oferecer 

um período de prolongamento de actividade diária até às dezoito horas e trinta minutos 

horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Desta forma e de acordo com o Despacho Conjunto número trezentos, barra, noventa 

e sete – o Decreto-Lei número cento e quarenta e sete, barra, noventa e sete, de onze de 

Junho, no desenvolvimento dos princípios consagrados na Lei número cinco, barra, noventa 

e sete, de dez de Fevereiro, determinou que as componentes não educativas da educação pré-

escolar fossem comparticipadas pelas famílias de acordo com as respectivas condições socio-

económicas.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que as actividades no mês de Julho decorrem até ao dia sete, informa-

se que será cobrado o valor de: ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Cinco euros às famílias que não beneficiam de apoios financeiros. ------------------------  

-------- Na sua metade será dois euros e cinquenta cêntimos às famílias cujos auxílios 

económicos, atingiram o escalão B; ----------------------------------------------------------------------  

-------- Gratuito para aqueles que foram beneficiários de escalão A nos auxílios económicos.” 

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

Remeta-se cópia à Secção de Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------PROC.º N.º 57/2009, DE MANUEL MARTINS NEGRÃO JÚNIOR, LDA – 

PEDIDO DE DESTAQUE NA RUA 1º DE MAIO : Presente um requerimento da firma 

Manuel Martins Negrão Júnior, Lda. com sede na Rua Gago Coutinho, na Vila de S. Brás 

de Alportel, a solicitar na qualidade de proprietária, a aprovação do destaque de uma parcela 

de terreno, a seguir descrita, ao abrigo do n.º 4 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.-------------------------  

---------------------------------------------- Descrição de Parcela----------------------------------------  

-------Parcela de terreno com área de 2.160m2, na Rua 1º de Maio, no sítio da Campina, deste 

município, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 23.568 e na 

matriz predial urbana sob o artigo 9.928 que possui a área global de 4.442,95m2. A parcela a 

destacar ficará a confrontar do Norte com Rua 1º de Maio, do Sul com Vladimiro Reis 

Martins e outros e do Nascente e Poente com Manuel Martins Negrão Júnior, Lda.. -------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que é permitido o 

destaque da parcela de terreno supra referenciada por cumprir o disposto no n.º 4 do artigo 6º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 

4 de Setembro, nos termos da informação técnica de 24 de Junho de 2009 que abaixo se 

transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Manuel Martins Negrão Júnior, Lda, na qualidade de proprietário do prédio Misto, 

sito em Campina – Rua 1º de Maio – , constituído por duas matrizes uma rústica 23568 e 

outra urbana 9928 , descrito na Conservatória do registo Predial de S. Brás de Alportel sob a 

ficha n 15378/20070412, com uma área de 4442,95m2, vem solicitar uma informação de 

operação de destaque. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Analisada a pretensão e face à categoria de espaço ZONA DE EXPANSÃO DE 

MÉDIA DENSIDADE que confronta com via pública a Norte.-------------------------------------  

-------- O disposto do com o nº 4 do art. 6º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro, permite o destaque de uma 

única parcela do prédio que se situe em perímetro urbano como é o caso desde que se 

verifique que cumulativamente as parcelas resultantes confrontam com arruamento público. -  

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

-------- Face ao exposto, não se verificam impedimentos à autorização do destaque por então 

se verificarem cumpridos os requisitos previstos no artigo 6º nº4 do Decreto – Lei 555/99 

REQUERIMENTOS 
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com as alterações introduzidas pela Lei nº60/07 de 4 de Setembro.---------------------------------  

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

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

-------- PROCº Nº 132/2004, DE BRANCA ROSA DIAS MARTINS E OUTROS – 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA EM MEAL HAS: Presente 

um requerimento de Branca Rosa Dias Martins e outros, residentes no sítio das Mealhas, 

deste município, a solicitar a substituição da garantia bancária existente, datada de 23 de 

Janeiro de 2007 da Caixa de Crédito Agrícola, a qual se destina a garantir a execução das 

infra-estruturas do loteamento urbano n.º 132/2004, sito em Calçada, deste município, pela 

garantia bancária n.º 221-43.010071-1 do Montepio Geral no mesmo valor. ----------------------  

-------- Nos temos da informação técnica de 6 de Julho de 2009, que abaixo se transcreve, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição da garantia bancária 

conforme solicitado, e mandar cancelar a garantia bancária inicial. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade dar conhecimento aos interessados. ------------------------------------------------------  

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

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

-------- Vem o requerente solicitar a substituição da garantia bancária anteriormente 

apresentada, sobre este assunto cumpre informar o seguinte:----------------------------------------  

-------- A anterior garantia apresentada era no valor de 79.298,00 euros tendo a Câmara 

Municipal em reunião a dois de Dezembro de dois mil e oito autorizado a redução daquela 

em 15% ficando em 67.403,30 euros. Assim não se vê inconveniente no cancelamento da 

anterior e na sua substituição pela nº221-43.010071.1 de igual valor, ainda retido.-------------  

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

-------- Face ao exposto, considera-se sem inconveniente a pretensão. É quanto cumpre 

informar e submeter o assunto à consideração superior.” --------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 33/2009, DE MARIA DE FÁTIMA VIEGAS HORTA L OURENÇO E 

OUTRO – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE QUATRO PISOS E CAVE – EM 

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

sob o n.º 33/2009, em que Maria de Fátima Viegas Horta Lourenço e outro, residentes na 

Avenida da Liberdade, n.º 164 – 1º andar, na Vila de S. Brás de Alportel, solicitam a 

aprovação de projecto de arquitectura relativa à construção de um edifício de habitação 

colectiva e comércio que pretendem levar a efeito num prédio que possuem no sítio da 
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Campina, deste município. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar a actualização do registo na 

Conservatória do Registo Predial conforme informação técnica que a seguir se transcreve e 

que deve ser dado conhecimento aos requerentes.------------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a construção de um edifício de habitação colectiva e comércio 

com cave. Face aos elementos apresentado compete-nos emitir o seguinte parecer técnico 

relativo ao projecto de arquitectura entregue. ----------------------------------------------------------  

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

-------- No âmbito das classificações atribuídas pelo Regulamento do Plano de Urbanização 

de São Brás de Alportel eficaz No âmbito das classificações atribuídas pelo Regulamento do 

Plano de Urbanização de São Brás de Alportel eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de Janeiro e, 

publicado em Diário da República de 13 de Fevereiro de 2003, I série, alterada por aviso n.º 

1852/2009 publicado na 2ª Série do Diário da República, n.º 13 de 20 de Janeiro. A 

pretensão enquadra-se de acordo com planta de zonamento e condicionantes nas seguintes 

situações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

• Zonamento:    
                                        Categoria: Zonas de expansão, (artigo 29.º do RPU); 

Zonas verdes a norte, (artigo 39.º do 
RPU); 

                                   Subcategoria:        Zonas de expansão de alta densidade a 
sul, (artigo 30.º do RPU); 
Zona de verde público de integração, 
(artigo 42.º do RPU); 

• Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

 
UOPG4 

• Outras: 
Zonas de expansão, (artigo 29.º do RPU); 
Zonas verdes a norte, (artigo 39.º do 
RPU); 

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

-------- 1 - Localizado sob prédio rústico, terreno para construção urbana. Desanexado o 

REQUERIMENTOS 
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prédio nº 10376/300196 – 544 m2. Desanexada uma parcela de terreno de terreno com 30,95 

m2, que anexa ao prédio 10376/300196, deu origem ao prédio nº 13895/20030113. 

Desanexada uma parcela de terreno com 655,65 m2, dando origem ao prédio nº 

15989/20081009. Área não actualizada. Reprodução por extracção da descrição com área 

total de 2410 m2. Prédio omisso na matriz, descrito no registo na conservatória do registo 

predial de São Brás de Alportel sob o nº 1810/19870302; --------------------------------------------  

-------- 2 - Atendendo ao registo apresentado detectou-se um desfasamento de áreas do prédio 

em questão, no entanto verifica-se no âmbito do contracto de compra e venda apresentado 

(expropriação – folha nº59 do presente processo) de uma parcela de terreno do prédio 

rústico supramencionado com uma área de 655, 75 m2 a destacar do prédio nº 

1810/19870302 perfazendo um total de 1754,35 m2 conforme levantamento topográfico 

apresentado. Face a esta situação solicita-se a rectificação do registo aquando a licença de 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Analisada a pretensão verifica-se o cumprimento dos índices previstos face à 

classe de espaços nomeadamente de acordo com artigo 30.º do Regulamento do Plano de 

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

-------- 4 - A presente proposta encontra-se a norte em zona de verde público de integração 

(artigo 42.º RPU). Assim “Nestas zonas a área destinada a espaço de estada e lazer deve 

ocupar uma percentagem de 30% de cada zona podendo destinar-se a restante área a 

estacionamento desde que aí se implante uma presencia arbórea significativa”. Contudo 

salienta-se que deverá apresentar uma proposta mais coesa face ao atrás descrito aquando 

da entrega das especialidades. Mais se informa que as árvores localiza-se sobre uma área de 

cave. A implementação destas deverá cumprir as acessibilidades nomeadamente o Decreto-

Lei n.º 163/2008 de 8 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Quanto às lojas destinadas a comércio, o requerente deverá apresentar solução ou 

pré-instalação para os futuros equipamentos de ar condicionado. Alerta-se que o espaço 

comercial deverá ter um pé-direito livre de 3.00 m de acordo com o ponto n.º 3 do artigo 65.º 

do Regulamento Geral de Edificações Urbanas. -------------------------------------------------------  

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

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

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

-------- 7 - Alerta-se para a necessidade de formalizar o Regulamento de Condomínio 
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aquando do pedido de propriedade horizontal, estipulando medidas preventivas e cautelares, 

ordenando a colocação de “periféricos” ou outros elementos que possam adulterar a 

fachada com a exposição para via pública, nomeadamente de: --------------------------------------  

-------- Ar condicionados - prever uma pré-instalação com a localização da respectiva 

máquina; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Estendais - soluções adequadas a prédios urbanos; ------------------------------------------  

-------- Parabólicas – optar por um sistema partilhado, colocando apenas 1 unidades para 

todo o edifício; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Marquises – impedir seu encerramento; --------------------------------------------------------  

-------- Publicidade - no âmbito do espaço comercial;-------------------------------------------------  

-------- Alterações significativas com implicações face à questão de direitos de autor; ----------  

-------- 8 - Relativamente ao plano de acessibilidades estes serviços informam nada a opor.---  

-------- 9 - Deverá o requerente apresentar o processo de elevadores de acordo com o 

Decreto – Lei 320/02 de 28 Dezembro, devidamente certificado a esta edilidade após a 

conclusão da obra com os seguintes elementos: --------------------------------------------------------  

-------- Declaração de conformidade ou certificado de controlo final;------------------------------  

-------- Ficha de características do equipamento; ------------------------------------------------------  

-------- O esquema eléctrico de segurança e potência;-------------------------------------------------  

-------- Os planos da instalação no edifício; -------------------------------------------------------------  

-------- Deve constar no processo o tipo de edifício conforme o artigo 8º do decreto – lei nº 

320/02 de 28 de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- 10 - A título complementar considera-se que os tapumes a colocar deverão garantir o 

encerramento da obra, salvaguardando a privacidade e limpeza dos espaços contíguos de 

acordo com a portaria 101/96 de 3 de Abril, em perfilados de alumínio de cor branca ou 

verde – garrafa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável aguardando-se seis 

meses para a entrega dos projectos de especialidades.------------------------------------------------  

-------- Ressalva-se a regularização indicada no ponto nº2 da presente informação técnica. ---  

-------- É quanto cumpre informar e remeter o assunto à consideração superior.” ---------------  

-------- LOCALIZAÇÃO DE UMA LOJA DE PRODUTOS DE ESTÉTICA NA 

AVENIDA DA LIBERDADE :- Presente um requerimento da firma Passion4Beauty, Lda., 

REQUERIMENTOS 
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com sede na Avenida de Liberdade, Lote 19 – R/c dto., nesta Vila, na qualidade de 

arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma loja de comércio de produtos 

de estética, na Avenida de Liberdade, Lote 19 – R/c dto,, nesta Vila. -------------------------------  

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

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

de comércio de produtos de estética no local pretendido. ---------------------------------------------  

-------- LOCALIZAÇÃO DE UM SALÃO DE CABELEIREIRO NA RUA JOÃO  DE 

DEUS: Presente um requerimento de Ana Teresa Medeiros Nogueira Santos, residente no 

Bairro João Rosa Beatriz, lote 3 – R/c drt., nesta Vila, 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 salão de cabeleireira, na Rua João de Deus, n.º 14 – R/c, 

nesta Vila.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um salão 

de cabeleireira no local pretendido. -----------------------------------------------------------------------  
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-------- ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDO S, S.A. 

– PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS:- Presente o requerimento 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal, em que a sociedade Algar – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., com sede na Rua Cândido Guerreiro, 

n.º 43 – 3º andar, na cidade de Faro, solicita a isenção de pagamento das taxas relativamente à 

licença de ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o assunto a parecer 

jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- UNIFARO – UNIÃO DE COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO DE FAR O, 

UCRL – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS :- Presente o 

requerimento entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal, em que a 

cooperativa UNIFARO – União de Cooperativas de Habitação de Faro, Ucrl, com sede na 

Praça da Paz, Lote B, na cidade de Faro, solicita a isenção de pagamento das taxas necessárias 

à construção de habitações a custos controlados que pretende levar a efeito num prédio sito 

em Campina, deste município.-----------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o assunto a parecer 

jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- UNIFARO – UNIÃO DE COOPERATIVAS DE HABITAÇÃO DE FAR O, 

UCRL – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS :- Presente o 

requerimento entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal, em que a 

cooperativa UNIFARO – União de Cooperativas de Habitação de Faro, Ucrl, com sede na 

Praça da Paz, Lote B, na cidade de Faro, solicita a isenção de pagamento das taxas necessárias 

à construção de habitações a custos controlados que pretende levar a efeito num prédio sito 

em Campina, deste município.-----------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter o assunto a parecer 

jurídico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO PRÉDIO NA URBANIZAÇÃO 

S. SEBASTIÃO: Presente um requerimento da senhora Bemvinda Pires Rolita, na 

qualidade de administradora do condomínio do Lote 1 da Urbanização S. Sebastião, na Rua 

Luís Bívar, nesta Vila, informando que se encontra em dívida, por parte da autarquia, o valor 

de € 600,00 (seiscentos euros), referente ao período de Julho de 1999 a Junho de 2009, 

relativo à fracção autónoma B do referido imóvel, de que a autarquia é proprietária. ------------  

DELIBERAÇÕES 
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-------- Mais informa que a partir do corrente mês de Julho, inclusive, caberá à autarquia uma 

quotização mensal no valor de € 7,00 (sete euros) relativo à referida fracção. ---------------------   

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da verba em 

dívida no valor € 600,00 (seiscentos euros), e da verba mensal de € 7,00 (sete euros) a partir 

do corrente mês, inclusive. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- LICENCIAMENTO DE FESTIVAL ARTE VIVA 2009 - CASA DA CULTURA 

ANTÓNIO BENTES : Presente um requerimento da Casa da Cultura António Bentes, com 

sede na Rua Doutor José Dias Sancho, na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar licença para 

divertimento público – Festival de Artes Plásticas nos espaços anexos ao Museu do Trajo para 

os próximos dias onze e doze entre as dezoito e as vinte e quatro horas. ---------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença para 

a realização ao ar livre do festival e a consequente licença especial de ruído para o evento 

pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- LICENCIAMENTO DA FESTA DO GRUPO CULTURAL E DESPORTI VO DE 

MACHADOS: Presente um requerimento da Grupo Cultural e Desportivo de Machados, 

com sede no sítio dos Machados, deste município, a solicitar licença para divertimento 

público – Arraial com Baile, no espaço exterior da sua Sede para os próximos dias dezassete e 

dezoito do corrente mês, entre as vinte e uma e as duas horas. ---------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença para 

a realização ao ar livre do arraial com baile e a consequente licença especial de ruído para o 

evento pretendido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – O.K. BAR : Presente um requerimento de 

João Miguel Viegas Dias, na qualidade de sócio gerente da firma Dias & Viegas Dias, Lda., 

com sede no sítio da Fonte da Murta, deste município, a solicitar a emissão de licença especial 

de ruído para a noite de 8 de Julho de 2009 para o seu estabelecimento OK Caffé Bar, tendo 

como objectivo a realização de uma medição acústica, a fim de proceder ao licenciamento 

deste espaço como estabelecimento de espectáculos de natureza não artística. --------------------  

-------- Atendendo a que o objectivo é a realização da medição do ruído, para dar 

cumprimento ao solicitado anteriormente pela Câmara Municipal foi deliberado, por 

unanimidade, o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro - Autorizar para a noite de 8 de Julho de 2009 a licença especial de ruído nos 
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termos do regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo - Informar o requerente que para o ano 2009 não poderá obter mais nenhuma 

licença especial de ruído, enquanto não obtiver o licenciamento do estabelecimento de 

espectáculos de natureza não artística; -------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro - Mais informa, que atendendo às reclamações entradas, e caso a situação se 

mantenha, poderá ser reavaliado o horário de funcionamento já autorizado.-----------------------  

-------- PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO DAS CITTASLOW :- Presente a factura 

número um, datada de 24 de Junho de 2009, da Cittaslow International a solicitar o 

pagamento da quota anual no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) e da taxa de 

admissão no valor de € 600,00 (seiscentos euros) e considerando que na reunião de Câmara de 

28 de Abril de 2009 foi autorizado o pagamento apenas da quota anual ----------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento da taxa de 

admissão no valor de € 600,00 (seiscentos euros). -----------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado remeter cópia à Secção de Contabilidade.-----------------------------  

-------- AMAL – ESCLARECIMENTO RELATIVO AO NOVO PROCEDIMENTO  

CONCURSAL: Presente o ofício número 623/2009, do dia 19 de Junho de 2009, da 

Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL , remetendo a resposta da DGAEP – 

Direcção Geral Administração e emprego Público, relativamente a um pedido de 

esclarecimentos solicitado àqueles serviços acerca do novo procedimento concursal.------------  

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

-------- PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO DO CONTRATO DO P.O. ALGA RVE 

21 2007/2013 DO ALGARVE CENTRAL: Presente uma informação do Senhor Presidente 

que abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Na continuidade dos trabalhos da Candidatura ao Programa Operacional do 

Algarve do projecto ALGARVE CENTRAL, na sua candidatura que obteve aprovação por 

parte da CCDR - Algarve para comparticipação financeira para a aplicação no Programa 

Estratégico nº POALG-03-1340-FEDER-000001, designado por “ Algarve Central Uma 

parceria Territorial”, venho por este meio dar conhecimento para ratificação do respectivo 

Protocolo de financiamento que irá ser  assinado pelos parceiros de projecto  no próximo dia 

6 de Julho  2009 no edifício dos paços de concelho de Faro.” ---------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de 

Financiamento no âmbito do Programa Operacional do Algarve 2007-2013.----------------------  

DELIBERAÇÕES 
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-------- 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 sete de Junho último a seis de Julho em curso, no uso das delegações tácitas e outras 

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

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

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

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

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

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

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números dois mil 

duzentos e vinte e dois a dois mil duzentos e noventa e um, de dois mil duzentos e noventa e 

três a dois mil trezentos e nove, de dois mil trezentos e vinte e sete a dois mil trezentos e 

quarenta e três, de dois mil trezentos e quarenta e oito a dois mil trezentos e oitenta e oito, no 

valor total de trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove euros e cinquenta e 

nove cêntimos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados a que correspondem os 

documentos de despesa números dois mil duzentos e noventa e dois, de dois mil trezentos e 

dez a dois mil trezentos e vinte e seis, de dois mil trezentos e quarenta e quatro a dois mil 

trezentos e quarenta e sete, no valor global de cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e sete 

euros e noventa e nove cêntimos. -------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


