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CÂMARA M UNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 15/2009 
da reunião ordinária de 21 de Julho de 2009 

 

PRESIDÊNCIA:- Eng. 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 trinta e cinco, 

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

milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitenta e seis euros e onze cêntimos dos quais dois 

milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta e dois 

cêntimos em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, cinco mil, 

quinhentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos em numerário e noventa e sete euros e 

setenta e cinco cêntimos 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 a seguinte 

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

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

deste município, apresentou ao executivo camarário um atestado médico, emitido por um 

médico dermatologista, que atesta que a sua filha sofre da doença de psoríase e que necessita 

fazer banhos de imersão. A munícipe referiu que está impossibilitada de fazer os tratamentos 

prescritos pelo médico, uma vez que a sua habitação não tem banheira. Referiu ainda que a 

filha necessita urgentemente de ser tratada, pois já tem vergonha de sair de casa, uma vez que 

a doença está num estado muito avançado. ------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente entregou uma cópia do referido atestado médico à Vereadora 

Dra. Judite Neves a fim do mesmo ficar apenso ao processo da família em causa e informou 

que recentemente fez uma visita à habitação em causa, acompanhado da Vereadora 

Dra. Judite Neves e do Presidente da Junta de Freguesia Sr. David Gonçalves, e que ficou 

decidido que antes do final do ano, o mais breve possível serão realizadas obras na habitação, 

por forma a conseguir instalar uma banheira no local. -----------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas, 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 Vice-Presidente solicitou autorização para se incluir nos assuntos da 

presente reunião dois pedidos de subsídios extraordinários do Centro de Cultura e Desporto 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel. ----------  

 -------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto 

nas matérias a analisar na presente reunião. -----------------------------------------------------------  

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

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa à 

sexta alteração orçamental para dois mil e nove, que a seguir se transcreve: ----------------------  

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

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

 -------- Despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços na Administração Autárquica; ----  

 -------- Despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços no Departamento Técnico 

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Divisão de Educação Sócio-Cultural 

e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes. -------------------------------------  

 -------- Investimento em equipamento informático na Administração Autárquica; ---------------  

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

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

 -------- Investimento em construções diversas, sinalização e trânsito no Departamento 

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

 -------- Investimento em equipamento básico na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio 

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

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

municipal para o ano em curso, no montante de cinquenta e sete mil, trezentos e sessenta 

euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

orçamentais; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plurianual de Investimentos para dois mil e nove, remetendo-se à Secção de Contabilidade 

para a sua implementação. -------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 50/2009, DE JOSÉ SABINO NUNES DOS SANTOS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS MORADIAS 

GEMINADAS EM MALHÃO : Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico sob o n.º 50/2009, em que José Sabino Nunes dos Santos, residente no sítio do 

Malhão, deste município, na qualidade de proprietário, solicita informação prévia acerca da 

construção de duas moradias geminadas, no sítio do Malhão, deste município. ------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 10 de Julho de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

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

 -------- Informação técnica de 10 de Julho: ----------------------------------------------------------  

 -------- “Compete-nos emitir o respectivo parecer técnico face à viabilidade de construção de 

duas habitações unifamiliares geminadas no prédio rústico em questão. -------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 
Classificação de uso de solo:  

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

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

Área: - 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

Outras: 
Confina a Sul com EM 523; 
Confina a Nascente com VNC; 

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

 -------- 1 - A pretensão localiza-se no sítio do Malhão em São Romão, sobre prédio rústico 

constituído por terra de cultura com árvores com 989 m2, com matriz de natureza rústica n.º 

24357, inscrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o nº 

REQUERIMENTOS 
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16168/20090407; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - A pretensão enquadra-se no artigo 53.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal, sem prejuízo das restantes disposições regulamentares e legislação aplicável, 

ficando sujeita às regras constantes no ponto nº2. Nestes espaços é permitida a construção, 

reconstrução, alteração e ampliação de edifícios destinados a habitação, comércio, serviços 

e equipamentos em parcelas já existentes ou resultantes de destaque, nos termos da 

legislação em vigor e em conformidade com as seguintes regras: ----------------------------------  

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

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

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

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

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

sistemas simplificados; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

autónomos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Confina a sul com EM523 como tal de acordo com o ponto 3 do artigo 70º do 

RPDM o dimensionamento da infra-estrutura viária municipal principal deverá respeitar os 

seguintes parâmetros: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Faixa mínima de rodagem - 7 m; ------------------------------------------------------------  

 -------- b) Bermas e valetas - 1 m para cada lado da faixa de rodagem; ---------------------------  

 -------- c) Faixa adjacente - 20 m para cada lado do eixo da via. ----------------------------------  

 -------- 4 - Confina a nascente com via não classificada como tal de acordo com o ponto 3 do 

artigo 72º do RPDM o dimensionamento das infra-estruturas viárias que integram vias rurais 

ficará sujeito aos seguintes parâmetros: ---------------------------------------------------------------  

 -------- a) Faixa mínima de rodagem – 4m; ------------------------------------------------------------  

 -------- b) Bermas e valetas – mínimo de 0,5 m para cada lado da faixa de rodagem; -----------  

 -------- c) Faixa adjacente – 10 m para cada lado do eixo da via. ----------------------------------  

 -------- 5 - Assim, a área máxima de construção permitida, tendo em conta o cumprimento dos 

pontos acima descritos e tendo por base os elementos e dados apresentados no processo, será 

de 384 m2. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Mais se informa que a futura operação urbanística não deverá comprometer uma 



     

 

Reunião de 2009/07/21  Página 11 

evolução e ocupação urbana quer a nível de solos quer a nível de rede viárias e deverá 

respeitar a leitura arquitectónica do lugar bem como ter em consideração os custos de infra-

estruturas de saneamento. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, tendo em conta os pontos acima descritos, considera-se viável a 

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

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

DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL : Na sequência do pedido emitido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal em 06 de Maio de 2009, deu entrada nestes serviços 

o ofício n.º 158, de 05 de Junho de 2009, em que o Notário Luís Valente informa que a 

escritura de justificação de servidão de passagem relativa à construção de moradia unifamiliar 

em Alportel, de Maria José Martins Calca, foi celebrada no dia 5 de Junho de 2009, 

aguardando-se a publicação pelos interessados em jornal local. ------------------------------------  

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

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

LEGALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DE MORADIA UNIFAMILIAR E M 

MESQUITA ALTA : Na sequência da deliberação camarária de 09 de Junho último, na qual 

foi decidido remeter o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal 

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

Alportel, deste município, para o sector de contra-ordenações, devido a obras de alteração que 

levaram a efeito sem qualquer licenciamento da autarquia. A fiscalização municipal informou 

que já foram levantados dois autos de notícia referentes ao prédio em questão. ------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar parte da deliberação tomada 

em reunião de câmara de 9 de Junho de 2009 no que respeita ao envio de processo para o 

sector de Contra-Ordenações uma vez que já foram levantados dois autos de notícia conforme 

informação da fiscalização municipal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 28/2009, DE ADELINO DOS SANTOS BRITO E OUTRA – 

AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO USO DE COMÉRCIO PARA SE RVIÇOS NA 

AVENIDA DA LIBERDADE : Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob n.º 28/2009 em que Adelino dos Santos Brito e outra, residentes 

na Rua Dr. José Dias Sancho, n.º 171, na Vila de S. Brás de Alportel, solicitam o 

licenciamento de alteração ao uso fixado para o seu prédio sito na Avenida da Liberdade, 

REQUERIMENTOS 
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n.º 45-C, nesta Vila, a fim do mesmo, que até à presente data se destinou a comércio, se 

destinar a serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica emitida no dia 26 de Junho de 2009, que no final se 

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

deliberou, por unanimidade, possibilitar aos requerentes a apresentação de alegações, no 

prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, dado 

que é intenção mandar informar que não é viável a pretensão pelos motivos expostos na 

referida informação. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretende a requerente que a Câmara aprove o 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 Consolidada, face ao Plano 

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

25º e 26º do supracitado do Regulamento em vigor. -------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - É pretensão do requerente a alteração ao uso de comercio para serviços, 

localizado na Avenida da Liberdade composta por uma fracção autónoma B – Rés do Chão 

direito, destinada a comércio, compostas por espaço comercial, com duas casas de banho e 

uma arrecadação no sótão com o nº oito, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

São Brás de Alportel sob o nº 02186/110987. ---------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Trata-se de um edifício de 4 pisos de habitação colectiva e comercio em regime de 

propriedade horizontal constituído por 8 fracções autónomas “A “a “H” , o requerente 

apresentou a devida autorização da totalidade dos condóminos de acordo com o 1419º 

“Modificação do Titulo” do Código Civil com a respectiva identificação. ------------------------  

 -------- 3 - Analisado o Registo da Conservatória Predial de são Brás de Alportel, estes 

serviços informam que em nada coincide, assim deverá o requerente apresentar o existente 

com as alterações agora apresentadas tanto em planta como em corte. ---------------------------  

 -------- 4 - Tratando-se um espaço comercial, a mesma não poderá ter um pé direito inferior a 

3m de acordo com o Regulamento geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos 

estabelecimentos Comerciais, de Escritórios e serviços, artigo 4º, nº 2 alínea C) e artigo 65º 
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do RGEU, situação que deverá ser rectificada e justificada. ----------------------------------------  

 -------- 5 - 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. --------------------------------  

 -------- 6 - Tratando-se de um espaço de serviços, qualquer publicidade ou placas de 

sinalização no exterior (ou junto à via pública) carece do respectivo licenciamento junto dos 

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

 -------- 7 - Mais se informa que o equipamento de ar condicionado deverá ser remetido para 

as traseiras do edifício ou para a cobertura de maneira a mão criar impacto visual, sendo 

sem dúvida os elementos que maior peso tem na deformação da imagem arquitectónica da 

Vila. Este não poderá verter água para a via pública. -----------------------------------------------  

 -------- 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.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 25/2009, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR D E IDOSOS EM 

CALÇADA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o 

n.º 25/2009, em que a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Rua 

Luís Bívar, na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à construção de edifício destinado a Lar de Idosos, num prédio que possui na Vila. ---  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer da Segurança Social devendo 

aguardar-se pelos restantes pareceres já solicitados. --------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 72/2008, DE FRANCISCO JESUS ENCARNAÇÃO – PROJECTO 

DE LOTEAMENTO NA RUA DA DUBADOURA :- 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 

REQUERIMENTOS 
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em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal na reunião de 23 de Junho último deliberou remeter o processo 

para a Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos para avaliar as várias propostas 

apresentadas pelo requerente para o parque infantil.--------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à proposta apresentada pelo loteador e dado que a avaliação efectuada pelo 

Departamento Técnico Municipal do equipamento proposto configura o valor de € 21.116,78 

(vinte e um mil, cento e dezasseis euros e setenta e oito cêntimos), a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Revogar o ponto terceiro da deliberação tomada na reunião de 21 de 

Outubro de 2008, no tocante à instalação do parque infantil, nos termos da informação 

jurídica datada de 16 de Junho de 2009; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Aceitar a instalação do parque infantil avaliado em € 21.116,78 (vinte e um 

mil, cento e dezasseis euros e setenta e oito cêntimos) nos termos do proposto pelo 

Departamento Técnico Municipal na sua informação técnica de 15 de Julho de 2009 que 

abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento ao peticionário;-----------------------  

 -------- Terceiro – Autorizar o pagamento da importância de € 13.998,75 (treze mil, 

novecentos e noventa e oito euros e setenta e cinco cêntimos) para perfazer o valor da 

compensação da área de cedência de equipamento de uso colectivo previsto na Portaria nº 

216-B/2008, de 3 de Março no valor global de trinta e cinco mil, cento e vinte e nove euros e 

sessenta e seis cêntimos (€ 35.129,66) nos termos da alínea a) do nº 4 do artigo 38º do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Concelho de S. Brás de 

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

 -------- Informação: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Face á deliberação tomada em reunião de Câmara de 23/06/2009, e analisadas as 4 

propostas apresentadas como solução para o parque infantil do loteamento em apreço, e 

atendendo ao conhecimento que estes serviços dispõem sobre o tipo de materiais e 

equipamentos instalados na área do Município, considera-se como melhor opção a proposta 

B do fornecedor Soinca, devendo considerar-se para além dos equipamentos propostos um 

painel de informação com postes em madeira de pinho tratados de 85x85 mm e painel 

termolaminado HPL, acrílico com informações fornecidas por esta Câmara de acordo com a 

legislação aplicável, cujo valor aproximado é de 390€+IVA. ---------------------------------------  

 -------- Nestes termos o valor a considerar para o equipamento do parque será de 
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17207.32€+390.00€ +IVA = 21.116.78€.” ------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 51/2009, DE JOSÉ SABINO NUNES SANTOS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPL IAÇÃO DE 

RUÍNA EM MALHÃO :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico sob o n.º 51/2009, em que José Sabino Nunes dos Santos, residente no sítio do 

Malhão, deste município, na qualidade de proprietário, solicita informação prévia acerca da 

construção nova, alteração ou ampliação de ruínas, no sítio do Malhão, deste município. ------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 13 de Julho de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

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

âmbito do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, dado que é intenção 

mandar informar que não é viável a pretensão. --------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica de 13 de Julho: ----------------------------------------------------------  

 -------- “Compete-nos emitir o respectivo parecer técnico face à viabilidade e área de 

reconstrução, alteração e ampliação que poderá executar no prédio em questão. ---------------  

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

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

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

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

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

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

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

Classe: Dos espaços urbanizáveis, (artigo 48.º do 
RPDM); 
Dos espaços naturais, (artigo 26.º do 
RPDM); 

Categoria: Dos espaços urbanizáveis a reestruturar 
(artigo 53.º do RPDM) a sul; 
Áreas de protecção e valorização, (artigo 
27.º do RPDM) a norte; 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

 
REN a norte 
RAN a sul 

Outras: - 

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

 -------- 1 - A pretensão localiza-se no sítio do Malhão em São Romão, sobre terra de cultura e 

pastagem com árvores e edifício de rés-do-chão em ruínas. Com área total de 26643 m2 

sendo a área coberta de 84 m2 e a área descoberta de 26559 m2, com matriz de natureza 

rústica n.º 18306 e matriz de natureza urbana n.º 9674 inscrito na Conservatória do Registo 

Predial de São Brás de Alportel sob o nº 16104/20090217. -----------------------------------------  

 -------- 2 - Verifica-se que não se encontra registado caminho ou estrada de acesso viário à 

propriedade situação que deverá ser devidamente esclarecida nestes serviços ou regularizada 

nos serviços competentes. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - A pretensão está em área de Reserva Ecológica Nacional no limiar com a Reserva 

Agrícola Nacional e na categoria da classe de espaços em Áreas de Protecção e Valorização. 

Assim atendo-se às disposições do decreto-lei n.º166/2008 de 22 de Agosto (Regime da REN), 

às disposições do Decreto-lei n.º73/2009 de 31 de Março (RAN) e às disposições dos artigos 

23.º-E do Plano Directo Municipal (com a actual alteração por adaptação publicada no 

Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007). ------------------------------------------  

 -------- 4 - Com base nos elementos apresentados suscitaram dúvidas face à localização 

exacta e quanto à tipologia da ruína existente, como tal estes serviços juntamente com os 

serviços de fiscalização efectuaram uma visita ao local onde constatou-se, conforme 

fotografias anexas, que a mesma não garante as condições exigidas sem prejuízos das 

restantes disposições regulamentares e legislações aplicáveis. -------------------------------------  

 -------- A ruína não possui uma estrutura edificada e volumetricamente definida, não dando 

assim cumprimento ao artigo 23-E do RPDM. --------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, estes serviços não consideram que o terreno com ruína seja viável 

para efeitos de obras de reconstrução alteração e ampliação. É quanto cumpre informar e 

remeter o assunto à consideração superior.” ----------------------------------------------------------  

 -------- GUDRUN ANJA ROBINSON – PEDIDO DE ALOJAMENTO LOCAL E M 

VALE DE CARVALHO : Presente um requerimento de Gudrun Anja Robinson residente 

no sítio de Vale de Carvalho, município de S. Brás de Alportel, a solicitar o registo de um 

estabelecimento de alojamento local a levar a efeito numa habitação unifamiliar situada no 

sítio de Vale Carvalho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 3 de Julho de 2009, que a seguir se descreve, a 
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o registo devendo proceder-se à 

vistoria até ao próximo dia 3 de Agosto. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o DL n.º 39/2008 de 7 de Março e Portaria n.º 517/2008 de 25 de 

Junho, é solicitado o registo de uma moradia com 3 quartos e capacidade para 6 pessoas, no 

sítio de Vale de Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apreciação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A moradia em causa possui a licença de habitabilidade n.º 3 de 9/03/1966 sendo 

um edifício autónomo e de carácter unifamiliar. ------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O presente registo foi instruído correctamente pelo que o requerimento de registo 

carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a abertura do 

estabelecimento ao público. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Durante o período de 60 dias subsequentes à entrada do requerimento a Câmara 

Municipal, ou seja até 3 de Agosto de 2009, poderá proceder à realização de uma vistoria ao 

estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o respectivo cumprimento dos 

requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de incumprimento, o registo 

será cancelado.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia de alojamento 

local devidamente instruído, poderá o Presidente determinar a realização de vistoria ao 

estabelecimento de alojamento local em apreciação.” -----------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 32/2009, DE ALMO PROPERTIES, S.A. – RECONSTRUÇÃO DE 

MORADIA UNIFAMILIAR EM S. ROMÃO : Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 32/2009, em que a firma Almo Properties, 

Sociedade Anónima, com sede em Morgan and Morgan, no Panamá, solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura relativo à reconstrução de uma moradia unifamiliar que pretende 

levar a efeito num prédio que possui em S. Romão, deste município. ------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 17 de Julho de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

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

âmbito do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, dado que é intenção 

REQUERIMENTOS 
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mandar informar que não é viável a pretensão. --------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica de 17 de Julho: ----------------------------------------------------------  

 -------- “ É pretensão a reconstrução de uma habitação unifamiliar. Do processo consta um 

pedido de informação prévia a viabilizar a pretensão desejada contudo actualmente aquela 

encontra-se caducada. Face aos elementos apresentados, compete-nos emitir o seguinte 

parecer técnico. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Classificação de uso de solo:    
Classe: Dos espaços naturais e culturais (artigo 

24.º do RPDM); 
Categoria: Áreas de protecção e valorização (artigo 

27.º do RPDM); 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

REN 
 

Outras: Confina a Norte com VNC; 

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

 -------- 1 - Localizado em São Romão, sob prédio misto, constituído por terra de cultura com 

árvores com área total de 7400 m2 e edifício com dois pisos destinados a habitação com 

dependência com 200m2 e logradouro com 100 m2. Artigos rústicos: 18032 e 18035 sendo 

omissa a parte urbana, descrito no registo da conservatória do registo predial de São Brás de 

Alportel sob o nº 13374/20010719; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Relativamente ao prédio acima descrito verifica-se através de levantamento 

topográfico a existência de dois edifícios fisicamente separados com um logradouro em 

comum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Da pretensão resulta a demolição do prédio a norte constituído por rés-do-chão e 

1º andar e reconstrução do prédio a Sul constituído por um único piso. --------------------------  

 -------- 4 - Assim considerando a classe de espaços em questão sem prejuízo do disposto na 
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legislação que regula a REN na parte aplicável, é permitida a reconstrução e ampliação da 

edificação existente de acordo com o disposto no artigo 23.ºE do Regulamento do Plano 

Municipal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Analisada a pretensão, verifica-se que da recuperação (edifício a sul constituído 

por um piso) resulta um segundo piso. Considerando esta situação e os condicionalismos 

definidos no artigo 23.º E supramencionado, estes serviços não consideram viável a 

pretensão por haver aumento de número de pisos da pré-existência. ------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer desfavorável com base no 

incumprimento do artigo 23.º E do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de 

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

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

 -------- Atendendo ao parecer jurídico de 13 de Julho de 2009, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, não conceder a isenção do pagamento da licença especial de ruído, porque a 

isenção prevista na alínea a) do n.º 1 do art.º 14º do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas do Município de S. Brás de Alportel, apenas se refere às licenças e 

autorizações de infra-estruturas urbanísticas e não para a licença pretendida. ---------------------  

 -------- 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, com o registo de 

entrada n.º 522, de 01 de Julho de 2009, 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. -  

 -------- De acordo com o parecer jurídico de 13 de Julho de 2009, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Autorizar a isenção de taxas pela realização de infra-estruturas urbanísticas 

nos termos da Lei n.º 87/95, de 1 de Setembro; -------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Informar que serão deduzidas em 50% do total das taxas a pagar incluídas 

no quadro E “Licença ou autorizações para obras de construção” da Tabela de Taxas e 

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

 -------- 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, com o registo de 

entrada n.º 524, de 01 de Julho de 2009, 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. -  
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 -------- De acordo com o parecer jurídico de 13 de Julho de 2009, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Autorizar a isenção de taxas pela realização de infra-estruturas urbanísticas 

nos termos da Lei n.º 87/95, de 1 de Setembro; -------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Informar que serão deduzidas em 50% do total das taxas a pagar incluídas 

no quadro E “Licença ou autorizações para obras de construção” da Tabela de Taxas e 

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

 -------- AUTO DE MEDIÇÃO Nº 8 DA OBRA DA “CIRCULAR NORTE – 2 ª FASE”: 

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

mencionada em epígrafe e que se cifram no valor de € 158.326,29 (cento e cinquenta e oito 

mil trezentos e vinte e seis euros e vinte e nove cêntimos). ------------------------------------------  

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

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

 -------- REABILITAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – AUTO DE REC EPÇÃO 

DEFINITIVA : Presente o auto de recepção definitiva da empreitada de Reabilitação da rede 

Viária Municipal, informando que foram sanadas todas as deficiências constantes do auto de 

vistoria efectuada em 5 de Novembro de 2008 com vista à recepção definitiva da obra 

mencionada em epígrafe, esclarecendo que a referida obra está em condições de ser recebida 

definitivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o auto de recepção definitiva da presente obra, recebendo-a 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; -------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra, bem como o recibo da importância paga. ------------------------------------  

 -------- NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM OBRA DA 

EMPREITADA “REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO 

MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL” :- Pelo Senhor Presidente foi apresentada a 

seguinte proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Para cumprimento do estabelecido no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 

de Outubro, proponho para Coordenador de Segurança em Obra, a Eng. Mónica Inácio, 

Técnica Superior de Segurança e Higiene no Trabalho para a empreitada “Remodelação e 

Modernização do Mercado Municipal de S. Brás de Alportel”. -------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta 

nomeando a Eng.ª Mónica Inácio como Coordenadora de Segurança em Obra da empreitada 

“Remodelação e Modernização do Mercado Municipal de S. Brás de Alportel”. -----------------  

 -------- ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL CLUBE CABEÇA DO VELHO –  

LICENCIAMENTO DE ARRAIAL COM BAILE AO AR LIVRE : Presente um 

requerimento da Associação de Futebol Clube Cabeça do Velho, com sede no sítio da 

Cabeça do Velho, deste município, a solicitar licença para divertimento público para a 

realização de arraial com baile no recinto do Campo de Futebol de Cabeça do Velho para os 

próximos dias 1 e 2 de Agosto, entre as dezanove horas do dia 1 e as três horas do dia 2 de 

Agosto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- LICENCIAMENTO DE DIVERTIMENTO PÚBLICO PARA A FEIRA DA 

SERRA: Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um requerimento a 

solicitar licenciamento para a realização da feira da serra que ocorrerá no recinto da Escola 

Poeta Bernardo Passos nos dias 24, 25 e 26 de Julho em curso. ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a licença para a realização 

da Feira da Serra e a consequente licença especial de ruído. ----------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO LAV AGEM 

AUTOMÁTICA :- Presente o ofício n.º 27, de 19 de Junho último, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel, solicitando esclarecimentos acerca da lavagem automática 

existente no sítio dos Poços Ferreiros, na sequência duma intervenção por parte de uma 

munícipe na reunião daquele órgão, foi pedido à Divisão de Planeamento Urbanístico que 

informasse este executivo acerca da situação de licenciamento do referido estabelecimento.  --  

 -------- Atendendo à informação técnica prestada pela referida Divisão, que a seguir se 

transcreve, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: -------------------------  

 -------- Primeiro – Proceder à alteração do horário de funcionamento da lavagem automática 

em causa, para o seguinte horário, dias úteis: das 8 às 22 horas e fins de semana e feriados: 

das 9 às 20 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Notificar o proprietário do estabelecimento para proceder à alteração do 

horário de funcionamento nos termos da presente deliberação, bem como, proceder ao 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2009/07/21  Página 24 

licenciamento do reclame luminoso existente no local; ----------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Dar conhecimento à interessada, Sra. Luísa Martins e também à Assembleia 

Municipal do conteúdo da informação técnica prestada pela Divisão de Planeamento 

Urbanístico e do conteúdo da presente deliberação. --------------------------------------------------  

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

 -------- “Face ao pedido de esclarecimento da Sr.ª Luísa Martins sobre a lavagem automática 

existente no sítio dos Poços dos Ferreiros, informa-se o seguinte: ---------------------------------  

 -------- 1 - Foi aprovado a 11 de Junho de 1990 a construção de alpendre de lavagem 

automática, que possui o alvará de licença n.º 32/93. ------------------------------------------------  

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

(PDM) de São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em 

Diário da República de 19 de Julho de 1995, I série, com a redacção dada pelo Aviso 

n.º 10012/2009, publicado no DR II Série, n.º 99 de 22 de Maio, o local da pretensão 

enquadra-se em Espaço Urbanizável a Reestruturar onde é possível instalar habitações, 

comércio, serviços e equipamentos de acordo com o que se pode ler no artigo 53.º do PDM.--  

 -------- 3 - Uma vez ocorridas alterações ao serviço inicial de lavagem e tendo em conta 

algumas reclamações sobre esse serviço, deu entrada nos serviços em Julho de 2009 um 

processo de alteração da lavagem, integrando a zona de self-service, ao abrigo do Decreto-

lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 04/09, junto ao 

qual será anexa uma avaliação acústica de acordo com artigo 13.º do Decreto-lei n.º 9/2007 

de 17 de Janeiro, cumprindo o licenciamento de actividades ruidosas permanentes do 

Regulamento Geral do Ruído.” --------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO – QUINTINHA DOS ANIMAIS : Presente uma carta da 

Associação Quintinha dos Animais, a solicitar a verba de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros) para fazer face às múltiplas despesas que originam o acolhimento, tratamento e 

esterilização dos animais abandonados. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO – CASA DO ALGARVE: Presente o fax 

n.º SAI/AMAL/2009 475, de 20 de Maio corrente, remetido pela AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, a solicitar informação acerca do subsídio a atribuir à Casa do 

Algarve. A Câmara Municipal na sua reunião de 26 de Maio de 2009, deliberou adiar a 
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deliberação de atribuição de subsídio, para data oportuna, uma vez que não havia verba 

orçamentada para o efeito. Considerando que foi aprovada uma alteração orçamental, na qual 

foi prevista verba para o referido subsídio. ------------------------------------------------------------  

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

€ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco euros) e remeter cópia à Secção de Contabilidade.  

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – ESCOLINHA DE GI NÁSTICA 

DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES : Presente uma 

comunicação do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, de 17 de Julho último, solicitando a verba de 

€ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta euros) para fazer face às despesas decorrentes da 

Escolinha de Ginástica. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

valor de € 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta euros), por esta actividade ser desenvolvida no 

âmbito das acções previstas na alínea b) do n.º 4 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – APOIO À ESCOLA DE 

DANÇA MUNICIPAL DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS  

TRABALHADORES :- Presente uma comunicação do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, de 17 

de Julho último, solicitando a verba de € 9.500 (nove mil e quinhentos euros) para fazer face 

às despesas suportadas com os honorários das professoras da Escola de Dança. ------------------  

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

valor de € 9.500 (nove mil e quinhentos euros), por esta actividade ser desenvolvida no 

âmbito das acções previstas na alínea b) do n.º 4 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – INUAF :- Presente um protocolo enviado 

pelo INUAF – Instituto Superior Dom Afonso III , em 08 de Julho último, que a seguir se 

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

 -------- “O Instituto Superior Dom Afonso III, adiante designado por INUAF – representado 

pelo seu Director, Prof. Doutor Ventura de Mello Sampayo e a Câmara Municipal de São 
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Brás de Alportel – representada pelo seu Presidente Mestre António Paulo Jacinto Eusébio, 

interessados em fomentar a cooperação entre as duas organizações através, nomeadamente, 

do desenvolvimento de acções, programas de formação e projectos de investigação e 

desenvolvimento, decidem estabelecer o presente Protocolo de Colaboração que se rege, no 

que concerne a objectivos específicos, pelas cláusulas seguintes: ----------------------------------  

 ------------------------------------------------Primeira ---------------------------------------------------  

 -------- Colaboração com vista ao melhor aproveitamento das potencialidades humanas e 

técnicas, desenvolvimento do saber e do saber fazer e preparação e definição de casos 

práticos de investigação e desenvolvimento. ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------Segunda ---------------------------------------------------  

 -------- Colaboração com vista a uma melhor e mais racional utilização dos recursos 

humanos próprios, através da participação de alunos, professores investigadores e quadros 

técnicos em actividades de interesse mútuo. -----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------Terceira ---------------------------------------------------  

 -------- Colaboração preferencial no domínio de estudos e projectos de I&D&D a executar no 

âmbito das actividades desenvolvidas pelo Instituto Superior Dom Afonso III e que sejam de 

interesse para a Câmara Municipal de São Brás de Alportel. --------------------------------------  

 ------------------------------------------------Quarta -----------------------------------------------------  

 -------- Cooperação no âmbito de actividades de realização conjunta e em estágios, quer 

sejam curriculares ou profissionais, a regular, caso a caso, por anexo a este protocolo. -------  

 ------------------------------------------------Quinta -----------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da colaboração na melhoria da qualificação dos recursos humanos, o 

INUAF concederá bolsas aos funcionários da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

devidamente credenciados, e seus familiares directos, que frequentem os seus cursos de 

licenciaturas, mestrado, doutoramento ou outras pós-graduações, que se traduzirão em 

desconto sobre o valor de referência, tabelado, da propina por unidade de crédito (ECTS), 

nas seguintes percentagens: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Até 4 (quatro) alunos desconto de 55 %; ------------------------------------------------------  

 -------- Até 8 (oito) alunos desconto de 57,5 %; -------------------------------------------------------  

 -------- Mais de 8 (oito) alunos desconto de 60 %. ----------------------------------------------------  

 -------- A contagem do total de alunos da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, para 

efeitos da atribuição desta bolsa, é feita dentro de cada ano lectivo. ------------------------------  
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 ------------------------------------------------Sexta -------------------------------------------------------  

 -------- A continuidade de cada bolsa atribuída fica dependente de o aluno ter aproveitamento 

em cada ano escolar. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------Sétima -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel obriga-se a divulgar os cursos do 

INUAF entre os seus funcionários e/ou a fornecer os seus endereços electrónicos. --------------  

 ------------------------------------------------Oitava------------------------------------------------------  

 -------- Este protocolo entra imediatamente em vigor e poderá ser revisto ou ampliado com o 

mútuo acordo das partes. A sua suspensão ou termo poderão ser declaradas por qualquer 

das partes por meio de aviso prévio de 90 dias.” -----------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Aprovar o presente protocolo; -----------------------------------------------------  

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

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS DO BAIRRO SOCIAL DE 102 

FOGOS: Presente uma informação prestada pelo Sector de Taxas e Licenças Municipais, a 

esclarecer que os ocupantes dos fogos números 10 e 85 do Bairro Social de cento e dois fogos 

não pagaram atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso.-----------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. -------------------------------------------------  

 -------- PLANO DE EMERGÊNCIA DA FEIRA DA SERRA DE DOIS MIL E  NOVE: 

Presente o Plano de Emergência relativo ao recinto onde uma vez mais se irá realizar a Feira 

da Serra do ano em curso, elaborado pelo Departamento Técnico Municipal. --------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Emergência da 

Feira da Serra 2009, devendo estar disponível um exemplar no Secretariado da feira e outro 

nos documentos em pasta anexa à presente reunião. --------------------------------------------------  

 -------- 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 

sete a vinte 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 

DELIBERAÇÕES 
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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 

trezentos e sessenta e três a dois mil trezentos e oitenta e oito, de dois mil trezentos e noventa 

a dois mil quinhentos e quinze, dois mil quinhentos e dezoito, dois mil quinhentos e 

dezanove, de dois mil quinhentos e vinte e três a dois mil quinhentos e sessenta e três, de dois 

mil quinhentos e setenta e cinco a dois mil seiscentos e sessenta e nove, no valor de trezentos 

e vinte e seis mil, setecentos e trinta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos; ------------------  

 -------- A Câmara autorizou, por unanimidade, os pagamentos a que correspondem os 

documentos de despesa números dois mil trezentos e oitenta e nove a dois mil quinhentos e 

dezasseis, dois mil quinhentos e dezassete, de dois mil quinhentos e vinte a dois mil 

quinhentos e vinte e dois no valor de quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta euros e 

sessenta e dois 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 

  
 


