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CÂMARA M UNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 16/2009 
da reunião ordinária de 4 de Agosto de 2009 

 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. -------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dr. Joaquim Gago 

Mendoza e Dra. Marlene de Sousa Guerreiro. ---------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:  Dra. Judite Gil Gonçalves Neves, ausente por motivo de gozo 

de férias ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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 145, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 2.166.348,26 dos quais 

€ 2.162.866,40 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 2.447,63 

em numerário e € 34,23 em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. ----  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 -------- O Senhor Manuel Valentim Viegas dos Ramos entregou ao executivo para seu 

conhecimento cópia de dois ofícios da Procuradoria-Geral da República datados de 8 de Maio 

de 2009 e 23 de Junho de 2009, a uma notificação do Ministério da Administração Interna 

datada de 26 de Junho de 2009. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A correspondência apresentada visa a notificação de uma decisão, proferida na contra 

ordenação nº 263109798. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Manuel Valentim afirma ser falsa a contra ordenação apresentada pelo facto 

de não haver coincidências com a matrícula da viatura referida na notificação da decisão. -----  

 -------- Acrescenta ainda que deu conhecimento desta situação ao Dr. Rui Pereira, Ministro da 

Administração Interna. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

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

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

 --------  – Procº n.º 72/2008, de Francisco de Jesus Encarnação – Operação de Loteamento 

Urbano na Rua da Dubadoura/Poço dos Ferreiros; ---------------------------------------------------  

 --------  – 7ª Alteração Orçamental; ---------------------------------------------------------------------  

 --------  – Atribuição de Prémios aos melhores alunos; -----------------------------------------------  

 --------  – Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de S. Brás de 

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

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

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

 -------- O Senhor Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza alertou e pediu esclarecimentos 

relativamente a uma taxa do artigo do regulamento que apresentava um valor muito elevado, 

no seu entender. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A taxa em causa é a de ocupação da via pública por obras. ---------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente esclareceu que neste regulamento se analisou todas as taxas, 

nomeadamente essa e que o seu valor foi reformulado, apresentando neste regulamento um 

valor adequado de acordo com o estudo económico-financeiro. ------------------------------------  

 -------- A seu pedido foi entregue cópia de todo o Projecto ao Vereador Senhor Doutor 

Joaquim Gago Mendoza. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor deste 

regulamento submetendo-o à apreciação pública no diário da república, segunda série e no 

site oficial do município, nos termos do artigo 118º do Código do Procedimento 

Administrativo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na sequência de um comunicado emitido pelo PPD/PSD de S. Brás de Alportel datado 

de 18 de Julho de 2009, intitulado “A César o que é de César”, onde se refere à 

implementação da Tarifa Social de consumo de água. Os membros eleitos pelo Partido 

Socialista no executivo municipal apresentaram declaração relativa ao comunicado emitido 

pelo PPD/PSD, que em seguida se transcreve: --------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- “O PPD/PSD de S. Brás de Alportel emitiu recentemente um comunicado intitulado 

“A César o que é de César”, onde se refere à implementação da Tarifa Social de consumo 

de água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Porque os São-bransenses merecem a verdade, não podemos deixar de prestar 

alguns esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Antes de mais, devemos dizer que foi com imensa tristeza e indignação que lemos o 

referido comunicado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quando, pela mão do Vereador Dr. Joaquim Gago Mendoza, nos foi apresentada uma 

proposta de redução da tarifa de água para famílias carenciadas, registámos com satisfação 

uma participação positiva da oposição e pensámos que finalmente o PPD/PSD tomara 

consciência da importância das questões sociais, infelizmente, ao ler este comunicado, 

verificamos que afinal o que estava em causa não era prestar ajuda a quem mais precisa, 

mas sim marcar um “golo eleitoral” a poucos meses das eleições. É de facto lamentável que, 

nesta matéria, a principal preocupação da concelhia do PPD/PSD seja a maior ou menor 

visibilidade da autoria da sua proposta e não a sua eficácia, em prol das pessoas. 

Compreendemos que em ano de eleições, o PPD/PSD esteja preocupado em apresentar 

serviço e se apresse a assinar as propostas que não soube fazer ao longo de 4 anos, mas 

jamais aceitaremos que se faça “politiquice” com medidas sociais, servindo-se daqueles que 

são mais frágeis e vulneráveis para fazer campanhas demagógicas.-------------------------------  

 -------- Passemos então à verdade dos factos: --------------------------------------------------------  

 -------- As questões sociais são, de há muito, uma prioridade para o executivo municipal. 

Temos vindo a desenvolver um conjunto de projectos na área da solidariedade e da inclusão 

social e a colocar ao dispor da população um conjunto de serviços de apoio, nas mais 

diversas áreas, sendo o Centro de Apoio à Comunidade o núcleo de todo este trabalho. 

Ampliámos as respostas sociais, para melhorar as condições de vida da população mais 

carenciada, e atentos ao contexto de crise financeira internacional que acarretou graves 

repercussões económicas e sociais para as famílias, preocupámo-nos em preparar um pacote 

de medidas de apoio social para ajudar aqueles que vive, situações de maiores dificuldades. -  

 -------- Começámos por lançar uma medida de redução de tarifas de água dirigidas às 

indústrias, por ser este o sector que emprega maior número de pessoas no concelho e porque 

neste contexto de crise fixar o emprego é a maior prioridade. Não se trata obviamente do 

número de empresas, mas do número de empregos que importa manter e do número de 
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famílias que daqui obtêm o seu sustento. --------------------------------------------------------------  

 -------- A par desta medida, tendo por base um trabalho de diagnóstico e acompanhamento 

das famílias carenciadas, preparámos um conjunto de acções de apoio social de combate à 

crise, que incluem o congelamento das rendas da habitação municipal (que neste contexto de 

crise não sofrerão o aumento anual) e o serviço “Mão Amiga”, para auxiliar as famílias com 

mais graves carências económicas, com alguns trabalhos de arranjos e melhorias nas suas 

habitações. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito deste trabalho, recebemos com todo o interesse a proposta de redução das 

tarifas de água para populações mais desfavorecidas que nos foi apresentada pelo vereador 

eleito pelo PPD/PSD, a qual mereceu cuidada análise, para que, quando posta em prática, 

pudesse ser de facto justa e eficaz. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Importa dizer que a demora registada na análise desta proposta teve que ver com os 

pressupostos de atribuição com os quais foi apresentada: cinco condições escolhidas a eito e 

sem conhecimento da realidade, nalguns casos completamente desajustadas, sobrepostas, 

injustas e inexequíveis. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Depois de devidamente avaliada pelos serviços sociais da autarquia e feitos os 

ajustamentos necessários, de modo a vir beneficiar, de facto, aqueles que mais precisam, a 

proposta serviu de base à implementação de uma Tarifa Social de Consumo de Água, que 

entrou em vigor a 1 de Julho de 2009, tal como consta da acta de reunião de Câmara de 23 

de Junho, onde está bem patente a autoria da proposta inicial, sem ter havido qualquer 

intenção, por parte do executivo municipal, em desvalorizar a iniciativa do PPD/PSD. --------  

 -------- Podem beneficiar desta tarifa reduzida as famílias que recebem rendimento social de 

inserção, dado que neste grupo estão incluídas as situações de maiores carências 

económicas. Concordámos naturalmente com esta primeira condição de atribuição da 

medida que a proposta inicial apresentava, mas não pudemos concordar com outras 

condições generalizadas e sem sentido, como por exemplo: integrar todas as famílias 

abrangidas pelos escalões de acção social escolar (escalão A e B), pois este apoio é 

actualmente atribuído pelos serviços escolares, apenas em função da declaração de IRS, sem 

que a Câmara Municipal possa avaliar das reais necessidades económicas das famílias. 

Integrar todos estes casos poderia levar a algumas situações de injustiça social, que 

entendemos esta medida não dever promover e deste vasto grupo aquelas que são as famílias 

mais carenciadas já se encontram abrangidas no grupo do rendimento social de inserção ou 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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estão diagnosticadas pelos serviços sociais da autarquia. Da mesma forma, não pudemos 

concordar em integrar, na medida, todos os agregados familiares onde um dos responsáveis 

se encontra numa situação de desemprego, pois para além da difícil exequibilidade da 

medida nesta situação de carácter provisório, há que ter em conta sobretudo o valor dos 

rendimentos auferidos. Muitos lares onde ambos os responsáveis estão empregados podem na 

verdade viver com menores rendimentos do que outros lares onde um dos responsáveis está 

desempregado, mas o outro aufere um salário muito elevado. --------------------------------------  

 -------- Mais do que traçar condições generalizadas, preocupámo-nos com a eficácia e a 

justiça desta medida. E por isso, para além das famílias carenciadas abrangidas com 

rendimento social de inserção, entendemos ser justo incluir os idosos mais carenciados 

(abrangidos pelo complemento solidário), aqueles que de facto, vivem as situações 

económicas mais dramáticas e devem merecer toda a nossa atenção e cuidado, e que haviam 

sido completamente esquecidos na proposta do PPD/PSD. -----------------------------------------  

 -------- Para além destas duas situações, podem também beneficiar desta redução de 50% na 

factura da água outras famílias encaminhadas pelos serviços de acção social da autarquia, 

que realizam uma regular avaliação e acompanhamento das famílias carenciadas do 

concelho, o que permite conhecer o conjunto de situações que apresentam, na verdade, as 

maiores carências sociais e económicas, e que como tal devem ser os justos destinatários 

desta medida. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Tarifa Social constitui assim mais uma resposta social dirigida à população mais 

desfavorecida, que veio juntar-se a um pacote de medidas sociais de combate à crise, que 

são complementadas por um conjunto de serviços de apoio que estão a ser desenvolvidos no 

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

 -------- É o caso do novo Gabinete de Inserção Profissional, em funcionamento no Centro 

de Apoio à Comunidade, uma parceria com o Instituto de Emprego, que desenvolve um 

trabalho muito importante na promoção do emprego, junto das empresas e das entidades 

locais e no apoio à população desempregada.--------------------------------------------------------  

 -------- A LOJA SOCIAL, que está neste momento em fase de preparação com a parceria da 

Rede de Voluntariado, é outro projecto da maior importância para ajudar a população mais 

carenciada, tendo por objectivo de colocar a solidariedade da comunidade ao serviço 

daqueles que mais precisam.----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acreditamos na solidariedade dos são-brasenses. Em conjunto, vamos ser capazes 
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de fazer do nosso município, uma terra cada vez mais solidária e mais inclusiva, com todos 

e para todos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- O Senhor Vereador Doutor Joaquim Gago Mendoza colocou a seguinte questão: -------  

 -------- Se à data já se tinha valores a dar a Feira da Serra 2009 e qual o balanço. ----------------  

 -------- O Vice-Presidente respondeu que os valores das entradas já tinham sido apuradas e 

que em termos de entradas havia um cenário muito positivo. ---------------------------------------  

 -------- Acrescentou também que os vendedores manifestaram o seu contentamento, dizendo 

que este ano tinham feito boas vendas. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Em relação à feira no seu geral, o balanço foi positivo, bastando por si só ler as notas 

da comunicação social publicadas após o evento. -----------------------------------------------------  

 -------- O Vereador, Sr. Dr. Joaquim Gago Mendoza, questionou o Sr. Presidente sobre o 

estacionamento junto ao snack bar “Iguarias da Serra”, junto ao novo troço da Circular Norte 

– 2ª Fase e sobre a sinalização vertical. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Presidente esclareceu que a obra ainda não se encontra finalizada e como tal 

ainda há algumas alterações em termos de sinalização a efectuar. ----------------------------------  

 -------- Em relação ao estacionamento junto do referido snack bar já se encontra solucionado. -  

 -------- O Vereador, Sr. Dr. Joaquim Gago Mendoza perguntou ao Sr. Presidente qual o ponto 

da situação da Gripe A no município de S. Brás de Alportel. ---------------------------------------  

 -------- O Sr. Presidente esclareceu que já existem pelo menos três casos confirmados em S. 

Brás de Alportel, inclusive um funcionário da Câmara Municipal, hoje comunicou à Secção 

de Pessoal que está em isolamento em casa a aguardar confirmação, no entanto a situação 

apresenta-se dentro da normalidade esperada. ---------------------------------------------------------  

 

 

 

 

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

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Paulo Jacinto 

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

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

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço da seguinte verba orçamental: --------  

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

Desenvolvimento; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para fazer face a este reforço, no tocante ao orçamento municipal 

para o ano em curso, no montante de trinta mil euros, pode se recorrer às verbas inscritas 

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

 -------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tal verba:  

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

8.3.1.5.notas sobre o processo orçamental e respectiva execução, do POCAL aprovado pelo 

Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de Fevereiro, a sétima alteração orçamental conforme consta 

do mapa anexo.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS AOS MELHORES ALUNOS :- O Senhor 

Presidente apresentou a seguinte proposta da Vereadora da Educação, Dra. Judite Gil 

Gonçalves Neves: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando este município a Educação uma área prioritária no desenvolvimento 

de toda uma comunidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os melhores alunos devem ser reconhecidos pelo seu desempenho 

escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando toda a importância do envolvimento da comunidade escolar no 

contributo para as aprendizagens. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Tem este município vindo a atribuir aos melhores alunos (as) deste concelho uma 

Viagem Prémio. Esta efectua-se anualmente a locais onde os mesmos possam enriquecer os 

seus conhecimentos, tirando partido pedagógico, bem como algum espaço de lazer. ------------  

 -------- A classificação é criteriosamente efectuada pelos Conselhos Directivos do 

Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás e da Escola Secundária José Belchior Viegas. ---  

 -------- As melhores alunas do ano lectivo 2008/2009, que vão beneficiar deste prémio 

PROPOSTAS 
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Viagem, oferecido pelo município são: -----------------------------------------------------------------  

 -------- E.B.2 3 Poeta Bernardo Passos: ---------------------------------------------------------------  

 -------- 6º ano: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ana Rita Trindade; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inês Carolino Gomes; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9º ano: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Catarina Isabel Verissimo; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Francisca Patricia Santos; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Professora acompanhante: Paula Frazão; ----------------------------------------------------  

 -------- Escola Secundária José Belchior Viegas: ---------------------------------------------------  

 -------- 12º ano:--------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Magna Costa; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rita Viegas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Professora acompanhante: Isabel Martins; ---------------------------------------------------  

 -------- A viagem organizada através da Agência de Viagens Abreu “Viagens Abreu, S.A.” 

terá lugar de 2 a 6 de Setembro, pelo valor de 4 376,00€. A mesma inclui visitas guiadas aos 

locais mais emblemáticos da Região Autónoma da Madeira em regime de alojamento com 

pensão completa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nestes termos proponho o pagamento da respectiva viagem à agência acima 

mencionada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ----------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 39/2008, DE DAMÁSIA MARIA COELHO MATEUS DA  SILVA –  

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORA DIA EM 

SOALHEIRA – REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO :- Presente o processo entrado na Divisão 

de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 39/2008, em que Damásia Maria Coelho 

Mateus da Silva, residente em Soalheira, deste município, vem requerer a reapreciação do 

pedido de informação prévia relativo a realização de uma operação urbanística. -----------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que não se vislumbra qualquer 

inconveniente desde que obtenha parecer positivo da Administração da Região Hidrográfica 

do Algarve (ARH - Algarve). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para tal deverá a requerente definir a pretensão. ---------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 58/2009, DE LOUIS JACQUES MARRECK – RECONSTRUÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO EXISTENTE EM ALPORTEL :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 58/2009, em que Louis 

Jacques Marreck, residente na Avenida Duarte Pacheco em Santa Bárbara de Nexe, 

município de Faro, solicita informação prévia acerca da reconstrução e ampliação de um 

edifício existente em Alportel. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 28 de Julho, que abaixo se transcreve e que deve 

ser dado conhecimento ao requerente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que 

deverá informar-se o requerente que em virtude da pretensão se localizar em área de Reserva 

Ecológica Nacional e carecer da respectiva autorização (Decreto-Lei nº 166/2008, de 22/08), 

deve o requerente apresentar o competente parecer da CCDR-Algarve ou solicitar a esta 

Câmara Municipal que instrua o respectivo pedido junto da CCDR-Algarve.---------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de reconstruir e ampliar uma edificação 

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

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

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

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

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

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

disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, o imóvel localiza-se em: -------------  

 -------- Inserido em Espaço Área de Protecção e Valorização; ------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/08/04  Página 14 

 -------- Inserido em Reserva Ecológica Nacional; ---------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Área florestal sujeita a risco de incêndio; ------------------------------------  

 -------- Rede Natura 2000; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Confina a Sul com Via Não Classificada.----------------------------------------------------  

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

n.º 166/2008 de 22 de Agosto, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e 

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

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

 -------- 1 - Em virtude de ter sido verificado que a pretensão localiza-se em Reserva 

Ecológica Nacional na respectiva categoria de áreas de elevado risco de erosão hídrica do 

solo, estes serviços informam que deverá constar do respectivo processo, parecer da entidade 

competente nomeadamente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do 

Algarve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - A pretensão enquadra-se no n.º 2 e n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

166/2008 de 22 de Agosto, sendo que as condições para a viabilização dos usos e acções 

referidas estão sujeitos a procedimentos de autorização, como tal, devendo cumprir, 

cumulativamente com os requisitos definidos pela alínea g) do ponto I do anexo I do referido 

decreto e cumprir com descrito no anexo II da portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro. ---  

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior, verifica-se que constam do processo os elementos 

instrutórios estabelecidos no ANEXO II da Portaria n.º1356/2008 de 28 de Novembro para o 

procedimento de autorização a submeter à CCDR com vista à obtenção de parecer. De 

acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, na sequência do 

pedido apresentado para o efeito instruído em conformidade com a portaria, o interessado 

poderá apresentar o pedido nos nossos serviços ou junto da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR - Algarve). ------------------------------------------  

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

 -------- Em virtude da pretensão se localizar em área de REN e carecer da respectiva 

autorização (Decreto-Lei n.º166/2008 de 22 de Agosto), deve o requerente apresentar o 

competente parecer da CCDR-Algarve ou solicitar a esta Câmara Municipal que instrua o 

pedido junto da CCDR-Algarve. ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 62/2009, DE JORGE DE SOUSA BRITO – PEDIDO DE 
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INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM MES QUITA 

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

nº 62/2009, em que Jorge de Sousa Brito, residente no sítio da Murta, freguesia de Estói, 

município de Faro, na qualidade de co-proprietário, solicita informação prévia para 

construção de moradia em Mesquita Alta. -------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 29 de Julho, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento ao requerente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

possibilitar ao requerente a apresentação de alegações, no prazo de 10 dias, no âmbito do 

artigo 101º do CPA, dado que é intenção não autorizar a pretensão. -------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Construção de Moradia, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer 

técnico: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 -------- Inserido em Espaço Urbanizável a Reestruturar a Poente; -------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado a Nascente; --------------------------------  

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

 -------- Confina a Sul com Via Não Classificada.----------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-A, 33º e 53º do RDPM, sem prejuízos das 

restantes disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------  

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

 -------- 1 - O terreno em causa localiza-se na Mesquita Alta, é composto por prédio rústico – 

terreno de cultura com árvores com uma área de 5400,0m2, confrontando-se a Sul e a Norte 

com caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 15940/20080905 e 

inscrito sob o artigo nº 456. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - È pretensão do requerente a construção de edificação de um só piso com 

possibilidade de cave e piscina. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3 - Em Espaços de Agrícola Indiscriminado (a Nascente) de acordo com as 

disposições do artigo 32º de RPDM, é interdita a construção destinada a habitação, à 

excepção dos casos previstos no artigo 33º. O artigo 33º refere que a edificabilidade fica 

sujeita às regras constantes nos artigos 23.º-A, 23.º-B, 23.º-C, 23.º-D e 23.º-E. ------------------  

 -------- 4 - Refere o artigo 23.º-A do RPDM o seguinte:----------------------------------------------  

 -------- 1 — É proibida a edificação em solo rural. ---------------------------------------------------  

 -------- 2 — Exceptua-se do disposto no número anterior as edificações isoladas, nos termos 

do artigo 23º-B. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - De acordo com alínea a) do art. 23.º-B a propriedade onde se insere a nova 

edificação isolada terá que ter no mínimo 10 hectares, uma vez que o terreno está localizado 

no Barrocal, situação que a pretensão não satisfaz.--------------------------------------------------  

 -------- 6 - No Espaço Urbanizável a Reestruturar (a Poente) aproximadamente 1900,0m2 de 

acordo com o ponto 2 do artigo 53 do R.P.D.M, 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: ----------------------------------  

 -------- a) Índice de utilização líquido: =/< 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 

m; -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- d) Infra-estruturas: -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- f) 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Uma vez que o prédio rústico é servido por caminho não classificado deverá dar 

cumprimento ao ponto nº 3 do artigo 72º do RPDM, o dimensionamento das infra-estruturas 

viárias que integram vias rurais é definido de acordo com os seguintes parâmetros: -----------  

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

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

 -------- c) Faixa adjacente – 10 m para cada lado do eixo da via. ----------------------------------  
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 -------- 8 - Verifica-se que a implantação da nova edificação está inserida em Espaço 

Agrícola Indiscriminado folha nº1 constante no processo. ------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se de emitir informação técnica desfavorável à pretensão 

da nova habitação, por a mesma se localizar em espaços Agrícolas Indiscriminados, onde 

esse uso nas presentes condições não é permitido. ---------------------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 66/2009, DE PRAGOR – CONSTRUÇÕES, LDª – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISC INA EM 

MESQUITA BAIXA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o nº 66/2009, em que a firma Pragor – Construções, Ldª, com sede na 

Urbanização Colina da Campina, município de S. Brás de Alportel, solicita informação prévia 

para construção de uma moradia unifamiliar, piscina, garagem e muros de vedação, no sítio da 

Mesquita Baixa, deste município. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a pretensão, nos termos da 

informação técnica de 29 de Julho, que abaixo se descreve e de que deve ser dado 

conhecimento ao peticionário. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de construir uma habitação, no terreno em 

referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, o imóvel localiza-se em: -------------  

 -------- Inserido em Espaço Urbanizável a Reestruturar a Sul (aproximadamente 

1250,0m2); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Área de Protecção e Valorização a Norte; --------------------------  

 -------- Inserido em Reserva Ecológica Nacional a Norte; -----------------------------------------  

 -------- Servido por rede de abastecimento de água; -------------------------------------------------  

 -------- Trespassado por Linha Alta Tensão; ---------------------------------------------------------  
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 -------- Confina a Norte com Caminho Municipal 1207; -------------------------------------------  

 -------- Confina a Sul com Via Não Classificada só no registo. -----------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições do artigo 53 do RPDM e às disposições do Decreto-Lei n.º 

166/2008 de 22 de Agosto, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e 

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

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

 -------- 1 - O terreno em causa localiza-se na Mesquita Baixa, é composto por prédio rústico 

– terreno de cultura com árvores com uma área de 4040,0m2, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 7113/19920103 e inscrito sob o artigo nº 909. ---------------------------  

 -------- 2 - È pretensão do requerente a construção de uma habitação com uma implantação 

de 300,0m2 de 2 pisos, com piscina garagem e muros de vedação. ---------------------------------  

 -------- 3 - Relativamente à Reserva Ecológica Nacional a Norte da propriedade, de acordo 

com o ponto nº1 do artigo 20º alertam estes serviços, sem prejuízo das excepções constantes 

do Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de Agosto, nas áreas integradas na Reserva Ecológica 

Nacional são proibidas todas as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em 

operações de loteamento, obras de urbanização, construção e ampliação, vias de 

comunicação, escavações, aterros e destruição do revestimento vegetal.”  -----------------------  

 -------- 4 - As áreas de protecção e de valorização (a Norte da propriedade) incluem, para 

além de solos sujeitos ao regime da Reserva Ecológica Nacional, faixas non aedicandi de 20 

m para cada lado das linhas de água ou faixas superiores quando se trata de áreas 

ameaçadas pelas cheias e zonas de especial interesse cénico e paisagístico que interessa 

preservar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nestas áreas de protecção e valorização, com excepção das áreas pelas cheias e de 

protecção às linhas de água, sem prejuízo do disposto na legislação que regula a REN na 

parte aplicável, só é permitida: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A reconstrução, alteração e ampliação de edifícios existentes destinados a 

habitação e comércio; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) A reconstrução, alteração e ampliação de edifícios existentes destinados a turismo 

rural, agro-turismo e turismo de habitação. -----------------------------------------------------------  

 -------- 5 - No Espaço Urbanizável a Reestruturar (a Sul) aproximadamente 1250,0m2 de 

acordo com o ponto 2 do artigo 53 do R.P.D.M, nestes espaços é permitida a construção, 

reconstrução, alteração e ampliação de edifícios destinados a habitação, comércio, serviços 
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e equipamentos em parcelas já existentes ou resultantes de destaque, nos termos da 

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

 -------- a) Índice de utilização líquido: =/< 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 

m; -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- d) Infra-estruturas: -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- f) 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Apesar da parcela em questão não confrontar a Sul (sector urbanizável) com via 

pública, a aplicação da alínea a) do art. 53º do RPDM faz-se na mesma a partir do limite Sul, 

de forma a não afectar a REN e os Espaços de Protecção e Valorização a Norte. ---------------  

 -------- 7 - Seguindo o mesmo pressuposto do ponto anterior, na fase de concepção do futuro 

projecto de arquitectura, sugere-se que o acesso seja feito por Sul, pelo sector Urbanizável. 

Em todo o caso, se o acesso for proposto pelo sector Norte, ligando ao CM 1207, o mesmo 

não poderá impermeabilizar solos, nem destruir árvores existentes. -------------------------------  

 -------- 8 - Relativamente à construção da piscina e ao muro de vedação não se vê nenhum 

inconveniente desde que sejam implantados no espaço Urbanizável a Reestruturar. ------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se de emitir informação técnica favorável à pretensão da 

nova habitação uma vez que cumpre o ponto nº5 da presente informação técnica e a 

implantação se insere em Espaço Urbanizável a Reestruturar. -------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 34/2009, DE MARISA GUERREIRO CAVACO – ALTERAÇÃO E 

BENEFICIAÇÃO DE MORADIA EM CERRO DO ALPORTEL :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 34/2009, em que Marisa 

Guerreiro Cavaco, residente na Rua 1º de Junho, nº 3, Edifício Lua, r/c esquerdo, em S. Brás 

de Alportel, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração e 

beneficiação de moradia unifamiliar que pretende levar a efeito num prédio que possui no 
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sítio do Alportel, deste município. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 24 de Julho, que abaixo se transcreve e que deve 

ser dado conhecimento à requerente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

possibilitar ao requerente a apresentação de alegações, no prazo de 10 dias, no âmbito do 

artigo 101º do CPA, dado que é intenção não autorizar a pretensão. -------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente efectuar alterações ao edifício existente. Compete-nos emitir o 

seguinte parecer técnico relativo ao projecto de arquitectura entregue. --------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

RPDM); 
Categoria: Dos espaços agrícolas indiscriminados 

(alínea a) do artigo 31.º do RPDM) a 
poente; 

Área: - 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

RAN 
 

Outras: 

Confina a sul com VNC; 
Rede de abastecimento de água; 
Rede de drenagem de águas residuais 
domésticas; 

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

 -------- 1 - Localizado no Cerro do Alportel sobre prédio misto constituído por armazém, 

morada de casas térreas com diversos compartimentos e terra de cultura com árvores com 

área total de 3677 m2 sendo a área coberta de 241 m2 e área descoberta de 3436 m2. Matriz 

de natureza rústica n.º 27915 e matriz de natureza urbana n.º 5708 e nº 9813-B. Inscrito na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o nº 15894/20080801; ----------  
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 -------- 2 - A pretensão apenas contempla execução de muro a nascente, não considerando no 

restante perímetro da propriedade. Estes serviços informam que o afastamento a contemplar 

a muros e vedações ao eixo de vias não classificadas será de 5 metros, situação que não se 

verifica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Perpendicularmente ao muro previsto, ou seja a sul, existem algumas dúvidas face 

ao grafismo apresentado em planta (referência de desenho ARQ-FL-02D). Mais se informa 

que junto ao acesso da propriedade deverá estar previsto a colocação dos contadores de 

água e luz assim como a receptáculo postal conforme o Decreto Regulamentar nº 8/90, de 6 

de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro respeitando o 

princípio das acessibilidades. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Pretende o requerente a reformular e alterar do prédio que possui com 239,20 m2 

de construção. Considerando no total 413,00 m2 de área impermeabilizada. ---------------------  

 -------- 5 - Da pretensão verifica-se uma área de construção de 235,00 m2 para uma 

habitação unifamiliar de tipologia T3 e uma área de impermeabilização de 346,20 m2, por 

sua vez inferior à área existente de 413 m2. Contudo no seu alçado sul o edifício proposto 

estende-se para além do limite do edifício existente, situação que estes serviços consideram 

ser de rectificar uma vez que aumenta desconformidades face à situação inicial, não 

cumprindo com os afastamentos ao eixo da via conforme disposto no ponto 3 do artigo n.º72 

do Regulamento do Plano Director Municipal em vigor. --------------------------------------------  

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

 -------- Com base na presente informação, considera-se ser de emitir parecer desfavorável 

devendo o requerente rectificar a proposta a fim de ser dado o devido andamento ao 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 47/2009, DE ALAN HOWARD BRISTOW E OUTRA – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE EM MESQUI TA BAIXA :- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 

47/2009, em que Alan Howard Bristow e outra, residentes na Avenida da Liberdade, nºs 13 

e 15, em S. Brás de Alportel, solicitam a aprovação do projecto de alteração e ampliação de 

um prédio existente que possui no sítio da Mesquita Alta, deste município. ----------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 21 de Julho, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento ao peticionário, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/08/04  Página 22 

projecto de arquitectura, devendo apresentar os projectos das especialidades no prazo máximo 

de seis meses, de acordo com o nº 4 do artigo 20 do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de 

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

 -------- Deverá ainda dar cumprimento ao ponto nº 3 da já referida informação técnica.---------  

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

 -------- “Pretende o requerente efectuar alterações e ampliações a um prédio existente. 

Compete-nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projecto de arquitectura entregue.  

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

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

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

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

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

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

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

 
Classificação de uso de solo:    

Classe: Dos espaços agrícolas (artigo 31.º do 
RPDM); 

Categoria: Dos espaços agrícolas condicionantes 
(alínea b) do artigo 31.º do RPDM); 

Área: - 

Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

RAN 
 

Outras: 
Confina a norte com CM 1207; 
Servido por rede de abastecimento de água; 

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

 -------- 1 - Localizado sob prédio misto, constituído por terra de cultura com árvores e 

edifício de rés-do-chão e 1º andar, com dependência e logradouro. Com área total de 3255 

m2 sendo a área coberta de 322,3 m2 e a área descoberta de 2932,7 m2 . Com nºs de matriz 

879 de natureza rústica e 2352 de natureza urbana, inscrito na Conservatória do Registo 

Predial de São Brás de Alportel sob o nº 15576/20071026; -----------------------------------------  

 -------- 2 - Da implantação do lancil de separação/contenção de terreno, da calçada existente 

a recuperar e da vedação proposta a ponte sendo no troço a sul vedação que não careça de 
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fundações, e quanto à pérgula de madeira estes serviços não verificam qualquer 

inconveniente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Salienta-se que deverá ser contemplado, junto ao acesso da propriedade os 

contadores de água e luz assim como receptáculo postal conforme o Decreto Regulamentar 

nº 8/90, de 6 de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro 

respeitando o princípio das acessibilidades. Aguardando a entrega da respectiva peça 

desenhada aquando a entrega das especialidades. ---------------------------------------------------  

 -------- 4 - De acordo com os dados apresentados, habitação unifamiliar de tipologia T3, esta 

manterá a área bruta de construção da preexistência, ou seja os 322,30 m2  ---------------------  

 -------- 5 - É pretensão “…respeitar e recuperar a preexistência e ao mesmo tempo satisfazer 

as expectativas dos seus proprietários no que concerne às comodidades da habitação 

actual.” Verifica-se o aproveitamento da maioria das paredes interiores existentes e a 

reorganização dos espaços interiores “...segundo critérios que tenham presente a correcta 

dimensão/funcionalidade.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Verifica-se a demolição de “… uma ampliação de fraca qualidade arquitectónica 

(posterior à data originária do módulo principal) que estruturalmente se encontra em estado 

dúbio….”Informa o requerente que pretende “…reconstruir essa parte e dignificá-la como 

merece, mantendo-se no entanto o cariz tradicional da região.” -----------------------------------  

 -------- 7 - Da proposta apresentada estes serviços não se verificam aumento de 

desconformidades face aos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente face às regras 

constantes no artigo 23.º-E, para obras de conservação, alteração e ampliação de 

construções existentes em solo rural. Considera-se que a proposta apresentada está 

devidamente enquadrada, respeitando e enaltecendo o traçado arquitectónico da 

preexistência, quer no desenho nas formas nas cores e nos materiais que pretende 

implementar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 -------- Com base na presente informação, ressalva-se em particular o ponto nº3, considera-

se ser de emitir parecer favorável, aguardando 6 meses para a entrega das especialidades, 
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conforme definido pelo nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na 

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

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

 -------- PROCº Nº 48/2009, DE CARLOS DANIEL CARVALHO NUNES – 

CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO EM POÇO DOS FERREIROS:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 48/2009, em que 

Carlos Daniel Carvalho Nunes, residente no sítio de Poço dos Ferreiros, em S. Brás de 

Alportel, na qualidade de proprietário, solicita o licenciamento de um muro de vedação em 

alvenaria em substituição de dois muros em pedra existente no sítio de Poço de Ferreiros, 

deste município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 28 de Julho, 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 10 dias, no âmbito do 

artigo 101º do CPA, dado ser intenção não autorizar a pretensão, pelo facto da mesma não 

contemplar os afastamentos mínimos de muros/vedações, relativamente ao eixo das infra-

estruturas viárias para a categoria de caminhos municipais locais, previstos em deliberação 

camarária de 15 de Junho de 1999. ---------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente efectuar a construção de um muro de vedação. Assim com 

base nos elementos apresentados compete-nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao 

projecto de arquitectura entregue. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 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: ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

RPDM); 
Categoria: Dos espaços agrícolas indiscriminados 

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

Servidões Administrativas/ Restrições 
de utilidade pública 

- 
 

Condicionamentos especiais e 
Outras: 

Confina a sul e nascente com VNC; 

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

 -------- 1 - Situado Poço dos Ferreiros – São Brás de Alportel, sob: -------------------------------  

 -------- Prédio rústico – Terra de cultura com árvores inscrito na matriz n.º 17220 descrito na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob nº 15166/20061013; ------------  

 -------- 2 - Da pretensão verifica-se que a instrução do pedido bem como os desenhos gráficos 

apresentados, vêm no âmbito da substituição de muros de vedação em pedra por alvenaria, 

ou seja trata-se da edificação de muros novos. Verifica-se que tratando-se de uma construção 

nova a pretensão não cumpre com o afastamento de 5m, dos muros ao eixo da via. -------------  

 -------- 3 - Mais se informa que caso pretenda a construção de muro em alvenaria, não 

obstando o descrito no ponto anterior, a dimensão deste, em altura, não deverá ultrapassar 

1,50 m face à cota do eixo viário, por questões de suporte de terras e segurança. ---------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer desfavorável à pretensão, pelo 

facto da mesma não contemplar os afastamentos mínimos de muros/vedações relativamente 

ao eixo das infra-estruturas viárias para a categoria de caminhos municipais locais, 

previstos em deliberação camarária de quinze de Junho de mil novecentos e noventa e nove. 

Mais se informa que conforme especificado no ponto n.º3 da presente informação, a 

dimensão em altura do muro em alvenaria não deverá ser superior a 1,50 m. -------------------  

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

 -------- PROCº Nº 1/2009, DE TIMOTHY IAN MOFFETT MARKS – ALT ERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM MEALHAS :- :- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 1/2009, em que Timothy Ian 

Moffett Marks e outra , residentes em Inglaterra mas com residência provisória na Avenida 

da Liberdade, nº 94, em S. Brás de Alportel, na qualidade de proprietários de um prédio misto 
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no sítio das Mealhas, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura para alteração e 

ampliação de uma moradia familiar e construção de piscina no sítio das Mealhas, deste 

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

 -------- Atendendo á informação técnica de 28 de Julho, que abaixo se transcreve e que deve 

ser dado conhecimento aos peticionários, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

possibilitar aos requerentes a apresentação de alegações, no prazo de 10 dias, no âmbito do 

artigo 101º do CPA, dado ser intenção não autorizar a pretensão, pelo facto da mesma não 

cumprir as alíneas a) e b) do ponto nº 4 do artigo 23º E do Regulamento do Plano Director 

Municipal e face aos esclarecimentos solicitados nos pontos nºs 3 e 7 da referida informação 

técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente a alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar e 

construção de piscina. Do respectivo processo constam os pareceres da Administração da 

Região Hidrográfica do Ambiente e Recursos Naturais e da Comissão da Reserva Agrícola 

Nacional, solicitados em informação técnica de trinta de Março de dois mil e nove. 

Relativamente aos elementos entregues cumpre informar o seguinte: ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 

Classificação de uso de solo:  
Classe: Dos espaços agrícolas (artigo 31.º do RPDM); 

Categoria: Dos espaços agrícolas condicionados (alínea 
b) do artigo 31.º do RPDM); 

Área: - 

Servidões Administrativas/ Restrições 
de utilidade pública 

RAN a Norte 
 

Condicionamentos especiais e 
Outras: 

Protecção às captações públicas de água, 
(artigo 16.º do RPDM) 
Confina a sul e ponte com VNC; 
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 -------- Apreciação da proposta: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Situado nas Mealhas – São Brás de Alportel, sob: ---------------------------------------  

 -------- Prédio misto – Terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão, com 

dependência e quintal, com área total de 1380 m2 sendo a área coberta de 177,1 m2 e a área 

descoberta de 1202,9 confiante a Norte Sul e Nascente com árvores. -----------------------------  

 -------- Artigo Urbano provisório n.º 9 615 inscrito na Conservatória do Registo Predial de 

São Brás de Alportel sob nº 155257/20080109; -------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Dos pareceres apresentados pelas entidades supracitadas verifica-se que pela 

ARH Algarve, a “…construção a efectuar, não irá interferir com os recursos hídricos 

subterrâneos”. A Comissão Regional da Reserva Agrícola “…após análise do processo 

deliberou por unanimidade emitir parecer favorável, por considerar que a pretensão se 

integra na excepção prevista na alínea n) do n.º1 do artigo 22.º do Decreto-Lei nº. 73/2009, 

de 31 de Março”;------------------------------------------------- -----------------------------------------  

 -------- 3 - A pretensão não solicita muro/vedação na propriedade, no entanto deverá prever, 

junto ao acesso daquela, a colocação dos contadores de água e luz assim como a receptáculo 

postal conforme o Decreto Regulamentar nº 8/90, de 6 de Abril, alterado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 21/98, de 4 de Setembro respeitando o principio das acessibilidades; --------  

 -------- 4 - Verifica-se que a proposta de arquitectura apresentada visa manter o traçado 

original da preexistência quer no desenho quer nos materiais a aplicar, situação que estes 

serviços consideram relevante para apreciação; -----------------------------------------------------  

 -------- 5 - Da ampliação resulta uma habitação unifamiliar de tipologia t3 + sótão com área 

de impermeabilização total de 264,35 m2 e superfície de pavimento de 231,20 m2; --------------  

 -------- 6 - Relativamente à questão do sótão integrado na parte do edifício localizado a 

nascente, verifica-se que numa área de cerca de 14,50 m2 este compartimento reúne 

condições para ser habitável, determinando um segundo piso na habitação unifamiliar. Mais 

se informa que de acordo com os parâmetros de edificabilidade na qual se rege a pretensão 

nomeadamente face ao estipulado pelo 23.º-E do Regulamento do Plano Director Municipal 

em vigor, não poderá haver aumento de pisos face à preexistência; -------------------------------  

 -------- 7 - Relativamente ao plano de acessibilidades, solicita-se esclarecimentos quanto ao 

acabamento previsto para a área envolvente da piscina; --------------------------------------------  

 -------- Conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer desfavorável à pretensão com 

base no incumprimento das alíneas a) e b) do ponto nº4 do artigo 23.º-E do RPDM e face aos 

esclarecimentos solicitados nos pontos nºs 3 e 7 da presente informação, aguardando-se a 

reformulação da proposta com vista a dar o respectivo andamento ao processo. ----------------  

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

 -------- PROCº Nº 23/2009, DE CARL JOHN SMITH – ALTERAÇÃO DE 

HABITAÇÃO FAMILIAR EM CERRO DO BOTELHO :- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 23/2009, em que Carl John Smith, 

residente no Reino Unido mas com residência provisória no sítio das Mealhas, Caixa Postal 

3059 A, em S. Brás de Alportel, na qualidade de proprietário, solicita a aprovação do projecto 

de arquitectura para alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar no sítio do Cerro do 

Botelho, deste município. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 28 de Julho, 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 10 dias, no âmbito do 

artigo 101º do CPA, dado ser intenção não autorizar a pretensão uma vez que esta não reúne 

os pressupostos definidos pelo artigo 23º E do Regulamento do Plano Director Municipal em 

vigor e que por sua vez regula as obras de edificação em áreas de protecção e valorização do 

Plano Director Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente a alteração e ampliação de uma habitação unifamiliar. O 

respectivo projecto surge na sequência do processo de obras n.º 201/2006, tendo sido 

rejeitado o respectivo pedido com base no incumprimento face ao artigo 23.º-E pelo facto da 

volumetria não ser condizente com a da pré-existente assim como as características 

arquitectónicas e construtivas. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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: ------------------------------------------------------------------  
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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); 
Área:  

Servidões Administrativas/ Restrições 
de utilidade pública 

REN 
 

Condicionamentos especiais e 
Outras: 

Servido por rede de abastecimento de água; 
Confina a sul com VNC; 

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

 -------- 1 - Situado no Serro do Botelho – São Brás de Alportel, sob: ------------------------------  

 -------- Prédio Urbano – edifício de rés-do-chão com área total de 1800 m2 sendo 190 m2 de 

área coberta e 1610 m2 área descoberta, com logradouro. -----------------------------------------  

 -------- Artigo Urbano provisório, inscrito com n.º de matriz 9 615 inscrito na Conservatória 

do Registo Predial de São Brás de Alportel sob nº 155257/20080109; ----------------------------  

 -------- 2 - Efectuada uma análise aos elementos apresentados e considerando os 

antecedentes (processo de obras 201/2006) com vista à alteração e ampliação de uma 

habitação unifamiliar, estes serviços informam que mantêm o descrito na informação 

prestada pelos serviços técnicos a 9 de Abril de 2008. -----------------------------------------------  

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior, quanto à ruína alvo da operação urbanística não 

se considera que tenha uma estrutura edificada e volumetricamente definida com vista a 

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade da mesma assim 

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

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

 -------- 4 - Verifica-se que a proposta apresenta um aumento considerável nas formas escala 

e volume, que não garantem o devido enquadramento na paisagem descaracterizando a 

preexistência. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer desfavorável à pretensão uma vez 

que esta não reúne os pressupostos definidos pelo art.º23-E do Plano Director Municipal em 

vigor que por sua vez regula as obras de edificação em áreas de protecção e valorização no 

Regulamento do Plano Director Municipal em Vigor. -----------------------------------------------  

 -------- É quanto cumpre informar e submeter o assunto à consideração superior.” -------------  
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 -------- PROCº Nº 49/2009, DE MARIA MANUEL GAGO PONTES VALAGÃO – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR NA RUA  

DR. VITORINO PASSOS PINTO:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o número 49/2009, em que Maria Manuel Gago Pontes Valagão, 

residente na Rua Santana a Lapa, nº 24, em Lisboa, na qualidade de proprietária, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação de uma moradia 

unifamiliar que possui na Rua Dr. Vitorino Passos Pinto, nº 17, deste município. ----------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 3 de Agosto, que abaixo se transcreve, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura desde que cumpra 

os condicionalismos do referido parecer técnico, devendo o requerente apresentar os projectos 

de especialidades no prazo máximo de seis meses. ---------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente efectuar alteração e ampliação ao edifício existente. Compete-

nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projecto de arquitectura entregue. ------------  

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

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

Reabilitação do Centro Histórico de São Brás de Alportel (RPP de RCH da Vila de São Brás 

de Alportel), publicado em Diário da República de 23 de Junho de 2008. A pretensão 

enquadra-se de acordo com planta de ocupação e utilização do solo e planta de 

condicionantes nas seguintes situações: ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - Localizado na Rua Dr. Vitorino Passos Pinto sobre prédio urbano constituído por 

moradia de casas térreas com diferentes compartimentos e quintal com área coberta de 122 

m2 e área descoberta de 134 m2, perfazendo uma área total de 256 m2. Matriz de natureza 

Ocupação e utilização do solo:  
Categoria: Estrutura Física e Funcional, (alínea a) do 

artigo 28.º RPP de RCH) 
Subcategoria: Parcelas construções existentes a manter, 

(artigo 31.º do RPP de RCH); 

Servidões e restrições de utilidade 
pública: 

 
- 

Outras: 
Confina a norte com Rua DR Valentim 
Passos Pinto n.º 17. 



     

 

Reunião de 2009/08/04  Página 31 

urbana n.º 264 m2 Inscrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob 

o nº 5785/19910522; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Da pretensão verifica-se a salvaguarda e valorização do património não 

desvirtuando e descontextualizando a pré-existência. Informa o requerente que a solução 

apresentada visa transformar a habitação mais funcional às suas pretensões, situação que 

estes serviços não consideram haver qualquer inconveniente. --------------------------------------  

 -------- 3 - A proposta apresentada define uma área bruta de construção de 210,22 m2, não 

ultrapassando os índices previstos para a categoria de uso de solo correspondente. ------------  

 -------- 4 - Quanto à edificabilidade verifica-se o cumprimento face aos alinhamentos 

existentes, salienta-se que caso seja intenção a recuperação e substituição de molduras dos 

vãos, estas deverão ter no mínimo de 0,18 m de largura. --------------------------------------------  

 -------- 5 - Relativamente aos revestimentos previstos, verifica-se que é pretensão manter na 

fachada principal as mesmas características de cores e materiais no entanto no alçado 

principal na fachada recuada pretende rebocar a cor branca, assim estes serviços informam 

que é interdita a aplicação de tintas texturadas ou brilhantes nos rebocos ou cantarias dos 

edifícios em conformidade com o ponto n.º 2 do art.18.º do RPP do RCH da Vila de São Brás 

de Alportel. Verifica-se que estão previstas para as portas e janelas molduras em pedra, 

assim com base no ponto n.º 6 do artigo 18.º do referido regulamento a pedra deverá ser 

calcária bujardada a pico ou em massa lisa saliente 1 a 2 cm da parede, caiada ou pintada, 

de acordo com o supracitado. Uma vez estando previsto a demolição de alguns elementos do 

edifício existente, estes serviços informam que é interdita a remoção ou adulteração de 

revestimentos identificados como elementos notáveis. -----------------------------------------------  

 -------- 6 - Da solução proposta está prevista a constituição de novos vãos quer no alçado 

principal na fachada recuada quer no alçado posterior, sendo uns em madeira e outras em 

alumínio termolacado de cor castanho ou branca. Relativamente a esta questão, estes 

serviços informam que é interdita a substituição dos materiais actuais, entendidos como 

tradicionais, por materiais alternativos idênticos. Assim e atendendo o artigo 20.º do RPP do 

RCH da Vila de São Brás de Alportel, face à pretensão, destacam-se alguns dos aspectos 

mais relevantes: é proibida, salvo em situações devidamente justificadas, a aplicação de 

vidros rugosos ou martelados, bem como de todos aqueles, que pela sua cor ou configuração, 

possam manifestamente prejudicar a harmonia da edificação existente ou nova, ou da área 

envolvente. As portas devem ser de madeira lisas ou com almofadas simples, com ou sem 
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óculo, e pintadas de uma só cor das definidas no presente Regulamento, ou noutro material 

alternativo mantendo o mesmo aspecto formal. Como sistema de obscurecimento do interior 

dos edifícios devem ser utilizados portadas interiores de madeira pintada ou alumínio 

termolacado nas cores tradicionais. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Para cobertura e elementos de remate estes serviços consideram face à pretensão, 

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

 -------- 8 - Verifica-se a preservação da chaminé antiga e a implementação de uma chaminés 

nova, face a este assunto, de acordo com o estipulado no artigo 23.º do Regulamento 

supracitado, é interdita a utilização de condutas metálicas ou outras para extracção de 

fumos, aplicadas nas fachadas dos edifícios. ----------------------------------------------------------  

 -------- 9 - Em conformidade com o artigo 25.º do referido Regulamento é interdita a fixação 

de antenas parabólicas, de televisão e da rádio nas fachadas exteriores do edifício, a 

colocação de aparelhos de ar condicionado, ventilação e exaustão só é permitida em locais 

não visíveis da via pública, preferencialmente escondidos atrás de platibandas, nos terraços, 

nos logradouros pátios ou quintais, devendo contemplar o escoamento das águas desses 

aparelhos através de ligação à rede de esgotos do edifício. Sempre que possível devem ser 

removidos os cabos de infra-estruturas de electricidade e telecomunicações das fachadas. ----  

 -------- 10 - Relativamente ao plano de acessibilidades, a proposta considera o acesso à 

habitação pela entrada principal que acede por sua vez a dois quartos e uma instalação 

sanitária. Questiona-se sobre a possibilidade de aceder à cozinha sem recorrer a meios 

mecânicos, contudo trata-se de um edifício existente sendo que das alterações e ampliação 

não se verificam agravamento e desconformidades sendo que quaisquer intervenções 

adaptativas recairiam no disposto do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º163/2006 de 8 de Agosto. 

Assim estes serviços consideram nada a opor. --------------------------------------------------------  

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

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

adjacentes, salienta-se apenas que no compartimento 8 designado como instalação sanitária, 

deverá estar garantida a devida ventilação e iluminação em conformidade com o artigo 87.º 

do referido diploma; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 12 - Aquando a iniciação da obra, a delimitação desta deverá ser em tapume sendo 

licenciada a sua colocação de acordo com as normas de segurança, em perfilados de 

alumínio cor branca ou verde-garrafa, devendo respeitar os seguintes condicionantes: --------  
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 -------- a) Os tapumes são colocados de forma a encerrar a obra, com vista a garantir a 

circulação de peões em segurança, num corredor com uma largura mínima de 0,5 m; ---------  

 -------- b) Sempre que necessários constituir-se-ão plataformas, vedações com corrimão ou 

cobertas que garantam ao público uma passagem convenientemente protegida, devidamente 

sinalizada com uma largura mínima de 1m; -----------------------------------------------------------  

 -------- c) Sempre que seja necessário, deverá prever-se a instalação de sinalização, 

necessária à circulação em segurança de peões e automóveis; -------------------------------------  

 -------- d) Sempre que seja necessário, deverá ser feita de forma a que os mesmos assentem 

no solo em condições sólidas e de maneira a não danificar o pavimento existente; --------------  

 -------- e) O dono de obra é responsável pela reparação de danos causados no pavimento, 

que sejam provocados por erros, acções ou omissões decorrentes da instalação de tapumes; -  

 -------- f) Os tapumes utilizados na obra devem ser todos iguais, de chapa metálica de cor 

verde, cinzenta, desde que em bom estado, de boa resistência e devidamente presa; ------------  

 -------- 13 - Mais se informa que a presente obra deverá ser acompanhada semanalmente 

pelo Serviço de Fiscalização e um técnico da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------  

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

 -------- Com base na presente informação, considera-se ser de emitir parecer favorável à 

pretensão uma vez que encontra-se em conformidade com os pressupostos definidos pela 

categoria de uso do solo correspondente nomeadamente o artigo 31.º da secção I e capítulo 

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

de Alportel, devendo simultaneamente, ter em consideração as condições gerais de 

edificabilidade acima descritas e definidas no presente diploma aquando a execução da obra.  

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

 -------- PROCº Nº 71/09, DE MARIA DE LURDES ROSA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 

EXISTENTE EM JUNCAIS :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o número 71/2009, em que Maria de Lurdes Rosa, residente no 

Largo do Poeta Pardal, Lote 25, em Quarteira, município de Loulé, na qualidade de 

proprietário, solicita pedido de informação prévia para reconstrução e ampliação de um prédio 

existente no sítio dos Juncais, deste município. -------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 3 de Agosto, que junto se anexa, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que não se vê qualquer 
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inconveniente, desde que o requerente satisfaça as condições dos pontos nºs 2 e 4 da referida 

informação aquando da entrega do processo de licenciamento. -------------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente efectuar alteração e ampliação ao edifício existente. Compete-

nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projecto de arquitectura entregue. ------------  

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

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

Reabilitação do Centro Histórico de São Brás de Alportel (RPP de RCH da Vila de São Brás 

de Alportel), publicado em Diário da República de 23 de Junho de 2008. A pretensão 

enquadra-se de acordo com planta de ocupação e utilização do solo e planta de 

condicionantes nas seguintes situações: ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - Localizado na Rua Dr. Vitorino Passos Pinto sobre prédio urbano constituído por 

moradia de casas térreas com diferentes compartimentos e quintal com área coberta de 122 

m2 e área descoberta de 134 m2, perfazendo uma área total de 256 m2. Matriz de natureza 

urbana n.º 264 m2 Inscrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob 

o nº 5785/19910522; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Da pretensão verifica-se a salvaguarda e valorização do património não 

desvirtuando e descontextualizando a pré-existência. Informa o requerente que a solução 

apresentada visa transformar a habitação mais funcional às suas pretensões, situação que 

estes serviços não consideram haver qualquer inconveniente. --------------------------------------  

 -------- 3 - A proposta apresentada define uma área bruta de construção de 210,22 m2, não 

ultrapassando os índices previstos para a categoria de uso de solo correspondente. ------------  

Ocupação e utilização do solo:  
Categoria: Estrutura Física e Funcional, (alínea a) do 

artigo 28.º RPP de RCH) 
Subcategoria: Parcelas construções existentes a manter, 

(artigo 31.º do RPP de RCH); 

Servidões e restrições de utilidade 
pública: 

 
- 

Outras: 
Confina a norte com Rua DR Valentim 
Passos Pinto n.º 17. 
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 -------- 4 - Quanto à edificabilidade verifica-se o cumprimento face aos alinhamentos 

existentes, salienta-se que caso seja intenção a recuperação e substituição de molduras dos 

vãos, estas deverão ter no mínimo de 0,18 m de largura. --------------------------------------------  

 -------- 5 - Relativamente aos revestimentos previstos, verifica-se que é pretensão manter na 

fachada principal as mesmas características de cores e materiais no entanto no alçado 

principal na fachada recuada pretende rebocar a cor branca, assim estes serviços informam 

que é interdita a aplicação de tintas texturadas ou brilhantes nos rebocos ou cantarias dos 

edifícios em conformidade com o ponto n.º 2 do art.18.º do RPP do RCH da Vila de São Brás 

de Alportel. Verifica-se que estão previstas para as portas e janelas molduras em pedra, 

assim com base no ponto n.º 6 do artigo 18.º do referido regulamento a pedra deverá ser 

calcária bujardada a pico ou em massa lisa saliente 1 a 2 cm da parede, caiada ou pintada, 

de acordo com o supracitado. Uma vez estando previsto a demolição de alguns elementos do 

edifício existente, estes serviços informam que é interdita a remoção ou adulteração de 

revestimentos identificados como elementos notáveis. -----------------------------------------------  

 -------- 6 - Da solução proposta está prevista a constituição de novos vãos quer no alçado 

principal na fachada recuada quer no alçado posterior, sendo uns em madeira e outras em 

alumínio termolacado de cor castanho ou branca. Relativamente a esta questão, estes 

serviços informam que é interdita a substituição dos materiais actuais, entendidos como 

tradicionais, por materiais alternativos idênticos. Assim e atendendo o artigo 20.º do RPP do 

RCH da Vila de São Brás de Alportel, face à pretensão, destacam-se alguns dos aspectos 

mais relevantes: é proibida, salvo em situações devidamente justificadas, a aplicação de 

vidros rugosos ou martelados, bem como de todos aqueles, que pela sua cor ou configuração, 

possam manifestamente prejudicar a harmonia da edificação existente ou nova, ou da área 

envolvente. As portas devem ser de madeira lisas ou com almofadas simples, com ou sem 

óculo, e pintadas de uma só cor das definidas no presente Regulamento, ou noutro material 

alternativo mantendo o mesmo aspecto formal. Como sistema de obscurecimento do interior 

dos edifícios devem ser utilizados portadas interiores de madeira pintada ou alumínio 

termolacado nas cores tradicionais. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Para cobertura e elementos de remate estes serviços consideram face à pretensão, 

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

 -------- 8 - Verifica-se a preservação da chaminé antiga e a implementação de uma chaminés 

nova, face a este assunto, de acordo com o estipulado no artigo 23.º do Regulamento 

REQUERIMENTOS 
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supracitado, é interdita a utilização de condutas metálicas ou outras para extracção de 

fumos, aplicadas nas fachadas dos edifícios. ----------------------------------------------------------  

 -------- 9 - Em conformidade com o artigo 25.º do referido Regulamento é interdita a fixação 

de antenas parabólicas, de televisão e da rádio nas fachadas exteriores do edifício, a 

colocação de aparelhos de ar condicionado, ventilação e exaustão só é permitida em locais 

não visíveis da via pública, preferencialmente escondidos atrás de platibandas, nos terraços, 

nos logradouros pátios ou quintais, devendo contemplar o escoamento das águas desses 

aparelhos através de ligação à rede de esgotos do edifício. Sempre que possível devem ser 

removidos os cabos de infra-estruturas de electricidade e telecomunicações das fachadas. ----  

 -------- 10 - Relativamente ao plano de acessibilidades, a proposta considera o acesso à 

habitação pela entrada principal que acede por sua vez a dois quartos e uma instalação 

sanitária. Questiona-se sobre a possibilidade de aceder à cozinha sem recorrer a meios 

mecânicos, contudo trata-se de um edifício existente sendo que das alterações e ampliação 

não se verificam agravamento e desconformidades sendo que quaisquer intervenções 

adaptativas recairiam no disposto do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º163/2006 de 8 de Agosto. 

Assim estes serviços consideram nada a opor. --------------------------------------------------------  

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

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

adjacentes, salienta-se apenas que no compartimento 8 designado como instalação sanitária, 

deverá estar garantida a devida ventilação e iluminação em conformidade com o artigo 87.º 

do referido diploma; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 12 - Aquando a iniciação da obra, a delimitação desta deverá ser em tapume sendo 

licenciada a sua colocação de acordo com as normas de segurança, em perfilados de 

alumínio cor branca ou verde-garrafa, devendo respeitar os seguintes condicionantes: --------  

 -------- a) Os tapumes são colocados de forma a encerrar a obra, com vista a garantir a 

circulação de peões em segurança, num corredor com uma largura mínima de 0,5 m; ---------  

 -------- b) Sempre que necessários constituir-se-ão plataformas, vedações com corrimão ou 

cobertas que garantam ao público uma passagem convenientemente protegida, devidamente 

sinalizada com uma largura mínima de 1m; -----------------------------------------------------------  

 -------- c) Sempre que seja necessário, deverá prever-se a instalação de sinalização, 

necessária à circulação em segurança de peões e automóveis; -------------------------------------  
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 -------- d) Sempre que seja necessário, deverá ser feita de forma a que os mesmos assentem 

no solo em condições sólidas e de maneira a não danificar o pavimento existente; --------------  

 -------- e) O dono de obra é responsável pela reparação de danos causados no pavimento, 

que sejam provocados por erros, acções ou omissões decorrentes da instalação de tapumes; -  

 -------- f) Os tapumes utilizados na obra devem ser todos iguais, de chapa metálica de cor 

verde, cinzenta, desde que em bom estado, de boa resistência e devidamente presa; ------------  

 -------- 13 - Mais se informa que a presente obra deverá ser acompanhada semanalmente 

pelo Serviço de Fiscalização e um técnico da Divisão de Planeamento Urbanístico. ------------  

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

 -------- Com base na presente informação, considera-se ser de emitir parecer favorável à 

pretensão uma vez que encontra-se em conformidade com os pressupostos definidos pela 

categoria de uso do solo correspondente nomeadamente o artigo 31.º da secção I e capítulo 

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

de Alportel, devendo simultaneamente, ter em consideração as condições gerais de 

edificabilidade acima descritas e definidas no presente diploma aquando a execução da obra.  

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

 -------- PROCº Nº 72/08, DE FRANCISCO DE JESUS ENCARNAÇÃO – OPERAÇÃO 

DE LOTEAMENTO URBANO NA RUA DA DUBADOURA/POÇO DOS 

FERREIROS:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o número 72/2008, em que Francisco de Jesus Encarnação, residente na Vila 

de S. Brás de Alportel, na qualidade de proprietário, solicita o deferimento final do 

loteamento urbano apresentando os projectos de especialidades. -----------------------------------  

 -------- Atendendo às informações técnicas que recaíram sobre a apreciação das especialidades 

(folhas 307 e 340) a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte:-----------------  

 -------- 1º - Mandar anexar os projectos das especialidades no processo e aprovar o 

licenciamento do loteamento na sua globalidade; -----------------------------------------------------  

 -------- 2º - Fixar o prazo de execução das infra-estruturas urbanísticas em um ano; -------------  

 -------- 3º - Fixar o valor de € 260.109,30 (duzentos e sessenta mil, cento e nove euros e trinta 

cêntimos) para garantia de todas as infra-estruturas da responsabilidade do requerente. ---------  

 -------- INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM BAR DO HARD RIDERS CL UBE:- 

Presente um requerimento de Hard Rides Clube, residente no sítio da Fonte da Murta, 

município de S. Brás de Alportel, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto á localização, 

REQUERIMENTOS 
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existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um bar de apoio ao moto 

clube, localizado no sítio da Fonte da Murta, deste município.--------------------------------------  

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

não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração do estabelecimento de bar 

de apoio ao moto clube no local pretendido e supra referenciado. ----------------------------------  

 -------- Deve ainda o interessado posteriormente concluir o processo de licenciamento, o 

regime de declaração prévia e assegurar as condições de higiene e segurança no trabalho. -----  

 -------- INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UMA OFICINA DE REPARAÇÃO  DE 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS (ELECTRICISTA) EM MEALHAS :- Presente um 

requerimento de Idalécio José Pinto dos Reis, residente na Rua Serpa Pinto, em S. Brás de 

Alportel, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto á localização, existem inconvenientes 

na instalação e consequente exploração de uma oficina de reparação de veículos automóveis 

(electricista) num armazém agrícola no sítio das Mealhas, deste município. ----------------------  

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

não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma oficina de 

reparação de veículos automóveis (electricista) no local pretendido e supra referenciado. ------  
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 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÉCNICA/PEDAGÓGICA E LECCIO NAÇÃO 

DE ACTIVIDADES AQUÁTICAS, ESCOLA DE NATAÇÃO E HIDRO TERAPIA A 

REALIZAR NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE S. BRÁS DE ALPO RTEL – 

LANÇAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO :- Presente a seguinte informação prestada 

pelo Sector de Aprovisionamento e Gestão de Stocks, desta autarquia: 

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

 -------- Atendendo ao solicitado pelo Sr. Vereador Vítor Guerreiro, verifica-se a necessidade 

se proceder a uma Prestação de Serviços - Técnica/Pedagógica e Leccionação de Actividades 

Aquáticas, Escola de Natação e Hidroterapia a realizar nas Piscinas Municipais de São Brás 

de Alportel e uma vez que o valor estimado da despesa a efectuar é cerca de € 193.000,00 + 

IVA (sendo € 20.000,00 + IVA para 3 meses do ano 2009 e o restante valor para cabimentar 

nos anos posteriores), submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Escolha do tipo de procedimento: ----------------------------------------------------------  

 -------- Para os efeitos previstos no artigo 20º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art. 20º, do mesmo diploma, 

a realização de um “Concurso Público”. --------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Processo do concurso: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Aprovação do programa concurso e do caderno de encargos, em anexo. ----------------  

 -------- 3. Designação do júri:---------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 67.º do referido diploma legal, torna-se 

necessário proceder à designação do júri que conduzirá o procedimento. ------------------------  

 -------- Para os devidos efeitos, solicito a V. Exa. que nomeie o júri do presente processo. -----  

 -------- Cumpre-me, por isso, solicitar a V. Ex. a necessária autorização para o inicio do 

referido procedimento.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos; --------------------  

 -------- Segundo - Nomear para constituição do júri o Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro, a 

Chefe da Divisão de Administração Municipal, em regime de substituição, Dra. Ema Pinto e a 

Técnica Superior Dra. Dulce Bernardo; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Mandar abrir concurso público para a Prestação de Serviços - 

Técnica/Pedagógica e Leccionação de Actividades Aquáticas, Escola de Natação e 
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Hidroterapia a realizar nas Piscinas Municipais de São Brás de Alportel, com o preço base de 

€ 193.000,00 (cento e noventa e três mil euros) a que acresce o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA AS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR :- O Senhor Presidente apresentou o protocolo de 

cooperação no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular para o próximo ano 

lectivo que a seguir se descreve: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ACESSO AO APOIO FINANCEIRO  

NO ÂMBITO  DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE 

OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NO PRIMEIRO  

CICLO DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO DE S. BRÁS DE ALPORTEL” ----------------------  

 -------- O Despacho da Senhora Ministra da Educação, número catorze mil, quatrocentos e 

sessenta, barra, dois mil e oito, de vinte e seis de Maio, define as normas a observar na oferta 

e funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular, no Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico Público, e de Animação e Apoio à Família. na Educação Pré-Escolar, bem como o 

respectivo Regulamento de Acesso ao Apoio Financeiro a conceder pelo Ministério da 

Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do previsto no referido Despacho, e de acordo com o Contrato número 

cento e oitenta de dois mil e nove na sua cláusula terceira, Actividades de Enriquecimento 

Curricular, pretende a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, em parceria com Centro 

de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara e Junta de Freguesia (CCD) e com a 

colaboração do Agrupamento Vertical de Escolas de São Brás de Alportel, promover o 

acesso ao ensino de inglês, da música e oferecer actividade física e desportiva e TIC 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) a todos os alunos do Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico do Agrupamento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e conforme o previsto no referido Despacho, entre: ---------------------------------  

 -------- A CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho nº 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente António 

Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRA OUTORGANTE, ---------------------  

 -------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, nº 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representado pelo 



     

 

Reunião de 2009/08/04  Página 41 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designada por 

SEGUNDA OUTORGANTE,  ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- E o AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL, 

com sede na Escola E.B. 2-3 Poeta Bernardo Passos, na Rua 1º de Junho, Pessoa Colectiva 

n.º 600083438, representado pela Sub-Directora, Maria João Pereira Carvalho, adiante 

designada por TERCEIRA OUTORGANTE,  ----------------------------------------------------------  

 -------- É celebrado o presente Protocolo de parceria e Cooperação que se regerá pelas 

seguintes cláusulas: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------------- (Objecto do protocolo) ----------------------------------------  

 -------- O presente Protocolo de cooperação fixa os termos da parceria entre os outorgantes 

com vista à implementação do Programa de Generalização do Ensino de Inglês, ensino da 

Música, das TIC e Actividade Física e Desportiva no Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

Público no Município de São Brás de Alportel, o qual se desenvolve ao longo do ano lectivo 

dois mil e nove, barra, dois mil e dez, em regime de complemento educativo de frequência 

gratuita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------- (Período de vigência do protocolo) -------------------------------  

 -------- O presente Protocolo de Cooperação vigora durante o ano lectivo de dois mil e nove, 

barra, dois mil e dez. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- (Identificação do número de alunos e do número de turmas a constituir, definição 

do horário semana, do local de funcionamento e do número de docentes a contratar) --------  

 -------- Para o ano lectivo de dois, mil e nove, barra, dois mil e dez os outorgantes prevêem: 

 -------- Um - Programa de Generalização de Inglês: ------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público a frequentar seja 

de duzentos e oitenta e quatro, e que para efeitos do cumprimento do presente protocolo 

sejam constituídas dezassete turmas, sendo oito de primeiro e segundo anos e nove de 

terceiro e quarto anos; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da disciplina de inglês será de noventa minutos, divididos, 

em dois e três períodos regulamentares de quarenta e cinco minutos, em dias alternados da 

semana; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- c) O número de professores de inglês necessário será de quatro. --------------------------  

 -------- Dois - Ensino da Música: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja trezentos e vinte e cinco, e que, para efeitos 

do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidas todas os alunos do Primeiro Ciclo 

do Ensino Básico, constituindo dezassete turmas para a actividade;-------------------------------  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da actividade seja de noventa minutos por turma, 

repartido em dois períodos de quarenta e cinco minutos, em dias alternados; -------------------  

 -------- c) O número de professores necessário será de quatro. -------------------------------------  

 -------- Três - Actividade Física e Desportiva: --------------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja trezentos e trinta e cinco, e que, para efeitos 

do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidas todos os alunos do Primeiro Ciclo 

do Ensino Básico, constituindo dezassete turmas para a actividade;-------------------------------  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da actividade seja de cento e trinta e cinco minutos por 

turma, repartido em três períodos de quarenta e cinco minutos, em dias interpolados; ---------  

 -------- c) O número de professores necessário será de seis. ----------------------------------------  

 -------- Quatro - Ensino das TIC: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja duzentos e três, e que, para efeitos do 

cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidas todas os alunos dos terceiro e quarto 

anos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo onze turmas para a actividade; --------  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da actividade seja de quarenta e cinco minutos por turma.  

 -------- c) O número de professores necessário será de dois. ----------------------------------------  

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

 ------------------------------------- (Obrigações dos Outorgantes) ----------------------------------  

 -------- No âmbito do presente Protocolo de Cooperação: -------------------------------------------  

 -------- Um - Compete à Câmara Municipal de São Brás de Alportel: -----------------------------  

 -------- a) Disponibilizar as salas de aula e outros espaços necessários ao funcionamento das 

actividades definidas na cláusula anterior; ------------------------------------------------------------  

 -------- b) Criar condições para a promoção e realização das actividades previstas nos pontos 

dois e três da cláusula anterior;-------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Colocar pessoal de acção educativa para apoio no acompanhamento e vigilância 

das actividades; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Assegurar o transporte dos alunos nos casos em que haja necessidade; ---------------  
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 -------- Dois – Compete ao Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara e 

Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Proceder à selecção e recrutamento dos professores necessários ao 

desenvolvimento das actividades em conjunto com um representante do Município e do 

Agrupamento de Escolas; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Três - Compete ao Agrupamento Vertical de Escolas de São Brás de Alportel: ----------  

 -------- a) Colaborar na selecção e recrutamento dos professores necessários; ------------------  

 -------- b) Assegurar o pessoal necessário à vigilância dos alunos e acompanhamento das 

actividades, entre as quinze horas e quinze minutos e as dezassete horas e trinta minutos; -----  

 -------- c) Afixar informação sobre o Programa nos locais apropriados e contactar com os 

Encarregados de Educação no sentido de averiguar e registar do respectivo interesse na 

frequência da disciplina; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Acompanhar pedagogicamente as actividades, promovendo a respectiva 

articulação entre os professores das AEC’s e os professores titulares de turma, desde a 

planificação, desenvolvimento e avaliação das actividades, e elaborar os respectivos 

relatórios. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A- Todos os parceiros acordam partilhar informação relativa aos registos biográficos 

dos professores no âmbito do Programa, de que constem os seguintes documentos: 

curriculum vitae e documentos comprovativos das habilitações académicas e da experiência 

de trabalho docente com crianças e jovens. -----------------------------------------------------------  

 -------- B- Todos os parceiros acordam pela obrigatoriedade de realização de reuniões 

trimestrais para avaliação local conjunta das actividades e pela disponibilização de todas as 

informações solicitadas pela Comissão de Acompanhamento do Programa.” --------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o presente protocolo 

e dar poderes ao senhor Presidente para o assinar. ----------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PROJECTO “FORMAÇÃO E 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA EM REDE : O Senhor Presidente apresentou um protocolo de 

colaboração no âmbito do Projecto “Formação e Criação Artística em Rede”, integrado no 

Programa Estratégico “Algarve Central – Uma Parceria Territorial”, que a seguir se descreve:  

 ------------------------------ Minuta de Protocolo de Colaboração: --------------------------------  

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

 -------- DeVIR, associação de actividades culturais, na qualidade de parceiro do Programa 
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Estratégico “Algarve Central - Uma Parceria Territorial”, sita na Rua Miguel Bombarda nº 

49, em Loulé, pessoa Colectiva nº 503704563, representada pelo Presidente da Direcção 

José António Coelho Laginha, adiante designada por DeVIR; -------------------------------------  

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

 -------- O Município de Faro, entidade líder do Programa Estratégico supra mencionado, 

sito no Largo da Sé, em Faro, Pessoa Colectiva nº 506579425, representada pelo Presidente 

da Câmara, Dr. José Apolinário Portada, adiante designado por Município de Faro; ---------  

 -------- O Município de Loulé, entidade parceira do Programa Estratégico supra 

mencionado, sito na Praça da República, em Loulé, Pessoa Colectiva nº 502095139, 

representada pelo Presidente da Câmara, Dr. Sebastião Francisco Seruca Emídio, adiante 

designado por Município de Loulé; --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de Olhão, entidade parceira do Programa Estratégico supra 

mencionado, sito no Largo Sebastião Martins Mestre, em Olhão, Pessoa Colectiva nº 

506321894, representada pelo Presidente da Câmara, Eng.º. Francisco José Fernandes Leal, 

adiante designado por Município de Olhão; ----------------------------------------------------------  

 -------- O Município de Tavira, entidade parceira do Programa Estratégico supra 

mencionado, sito na Praça da República, em Tavira, Pessoa Colectiva nº 501067191, 

representada pelo Presidente da Câmara, Eng.º. José Macário Correia, adiante designado 

por Município de Tavira; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel, entidade parceira do Programa Estratégico 

supra mencionado, sito na Rua Gago Coutinho nº 1, em São Brás de Alportel, Pessoa 

Colectiva nº 503219924, representada pelo Vice-Presidente da Câmara, Vitor Manuel 

Martins Guerreiro, adiante designado por Município de São Brás de Alportel. -----------------  

 -------- Na sequência da celebração do Protocolo de Financiamento no âmbito do Programa 

Operacional do Algarve 2007-2013, é celebrado o presente Protocolo de Cooperação, que se 

rege pelas disposições constantes das cláusulas seguintes e, subsidiariamente, pelas 

disposições legais aplicáveis. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- Cláusula Primeira ----------------------------------------------  

 ----------------------------------- (Objecto, parcerias, metas) -----------------------------------------  

 -------- 1. O presente Protocolo tem por objecto estabelecer as condições de cooperação entre 

as Partes, com vista à produção, organização e realização do Projecto “Formação e Criação 

Artística em Rede”, integrado no Programa Estratégico “Algarve Central – Uma Parceria 
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Territorial” ; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. O projecto “Formação e Criação Artística em Rede” é uma iniciativa da DeVIR, 

na qualidade de entidade organizadora e coordenadora, realizada numa parceria de co-

produção com os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel; ----------  

 -------- 3. O projecto “Formação e Criação Artística em Rede” tem por objectivo realizar 

actividades no âmbito da formação de públicos e de estímulo à criação artística na área das 

artes performativas, em co-produção com os 5 Municípios parceiros do Programa 

Estratégico supra-mencionado, nomeadamente workshops, residências de criação, palestras, 

e outras acções que contribuam para atingir aquele fim. O projecto compreende também a 

realização de espectáculos em co-produção com os Municípios de Loulé e Olhão. Estas 

actividades são descritas no Anexo 1, que se considera parte integrante do presente 

Protocolo; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. O presente Protocolo tem como meta criar uma rede de cooperação para dinamizar 

acções no âmbito da formação e criação artística, que potenciem o papel da cultura 

enquanto instrumento de desenvolvimento económico e de qualificação, inclusão e coesão 

sociais nos 5 Municípios parceiros do Programa Estratégico supra-mencionado. ---------------  

 ----------------------------------------- Cláusula Segunda ----------------------------------------------  

 --------------------------- (Local e período de realização das actividades) --------------------------  

 -------- As actividades a realizar no âmbito do projecto “Formação e Criação Artística em 

Rede”, descritas no Anexo 1, terão lugar nos Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e 

São Brás de Alportel entre 2009 e 2012. --------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- Cláusula Terceira ----------------------------------------------  

 ------------------------------------- (Participação da DeVIR) ------------------------------------------  

 -------- 1. Todas as actividades a realizar no âmbito do projecto “Formação e Criação 

Artística em Rede” serão coordenadas pela DeVIR e produzidas com a colaboração dos 5 

Municípios supra-citados; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. A DeVIR compromete-se a assegurar todas as condições necessárias para a 

concretização das actividades previstas, incluindo a sua programação e a produção, a 

contratação dos intervenientes quando necessário e o pagamento de todas as importâncias 

que, a qualquer título, sejam devidas a todos os intervenientes na realização das mesmas. ----  

 ----------------------------------------- Cláusula Quarta ------------------------------------------------  

 ---------------------------------- (Participação dos Municípios) ---------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 1. Para a realização das actividades descritas no Anexo 1, os Municípios de Faro, 

Loulé, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel contribuirão com uma comparticipação 

financeira nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, cujo montante difere de acordo com as 

acções previstas anualmente para cada Município: --------------------------------------------------  

 -------- O Município de Faro contribuirá com uma verba de 2.500,00€ isentos de IVA nos 

anos de 2010, 2011 e 2012, que será entregue à DeVIR até ao final do primeiro trimestre de 

cada ano; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de Loulé contribuirá com uma verba de 4.000,00€ isentos de IVA no ano 

de 2009, que será entregue à DeVIR até ao final do terceiro trimestre de 2009, e com uma 

verba de 8.500,00€ isentos de IVA nos anos de 2010, 2011 e 2012, que será entregue à 

DeVIR até ao final do primeiro trimestre de cada ano; ----------------------------------------------  

 -------- O Município de Olhão contribuirá com uma verba de 4.000,00€ isentos de IVA no 

ano de 2009, que será entregue à DeVIR até ao final do terceiro trimestre de 2009, e com 

uma verba de 6.500,00€ isentos de IVA nos anos de 2010, 2011 e 2012, que será entregue à 

DeVIR até ao final do primeiro trimestre de cada ano; ----------------------------------------------  

 -------- O Município de Tavira contribuirá com uma verba de 2.500,00€ isentos de IVA nos 

anos de 2010, 2011 e 2012, que serão entregues à DeVIR até ao final do primeiro trimestre 

de cada ano; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel contribuirá com uma verba de 2.500,00€ 

isentos de IVA nos anos de 2010, 2011 e 2012, que serão entregues à DeVIR até ao final do 

primeiro trimestre de cada ano; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel garantirão a 

disponibilização de espaço devidamente preparado ao nível da limpeza e segurança para 

acolher as actividades descritas no Anexo 1; ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------Cláusula Quinta -----------------------------------------  

 ----------------------------------------- (Promoção e Comunicação) ----------------------------------  

 -------- 1. A DeVIR, na qualidade de coordenador do projecto “Formação e Criação Artística 

em Rede”, assegurará a concepção e elaboração de todo o material promocional 

considerado necessário para uma boa promoção e divulgação das actividades a desenvolver, 

respeitando as normas do Programa Estratégico “Algarve Central - Uma Parceria 

Territorial”, dos 5 Municípios parceiros deste projecto e das equipas artísticas envolvidas; --  

 -------- 2. Todo o material promocional produzido pelos 5 Municípios parceiros onde sejam 
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mencionadas actividades que se realizem no âmbito deste projecto, deverá ser previamente 

aprovado pela DeVIR, de modo a salvaguardar e garantir o espírito geral da promoção do 

projecto e deverá incluir a menção à DeVIR na qualidade de entidade organizadora e 

coordenadora, bem como os logótipos da DeVIR, do Ministério da Cultura e da Direcção-

Geral das Artes, que serão fornecidos pela DeVIR sempre que necessário; ----------------------  

 -------- 3. Os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel deverão 

colaborar na difusão/divulgação das actividades programadas para os seus Concelhos, assim 

como na distribuição do material promocional do projecto “Formação e Criação Artística 

em Rede”, através dos meios que utilizam habitualmente para a divulgação das suas 

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

 ------------------------------------------------Cláusula Sexta -------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- (Incumprimento) ------------------------------------------  

 -------- 1. O presente Protocolo pode ser resolvido por qualquer das partes, em caso de 

incumprimento, pela outra parte, das cláusulas dele constantes, ou caso se verifiquem 

circunstâncias que tornem impossível ou prejudiquem gravemente a realização do fim 

contratual. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. A resolução terá lugar através de declaração escrita, no prazo de 8 dias, após o 

conhecimento dos factos que a justifiquem, devendo ser indicadas as razões em que 

fundamenta.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- Cláusula Sétima ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------(Alterações) -----------------------------------------------  

 -------- O presente Protocolo pode ser alterado a todo o tempo, desde que se verifique o 

necessário acordo entre as Partes. ---------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- Cláusula Oitava ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------(Vigência) -------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo tem início na data da sua assinatura e vigorará até ao dia 31 de 

Dezembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- Cláusula Nona -----------------------------------------------  

 ----------------------------------------- (Pacto de Aforamento) -----------------------------------------  

 -------- Para a resolução de todas as questões emergentes do presente protocolo é competente 

o Tribunal Arbitral de Loulé, com expressa renúncia das partes a qualquer outro. --------------  

 -------- Feito em Faro em ____ de Julho de 2009, em seis exemplares, ficando um na posse da 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2009/08/04  Página 48 

DeVIR, um na posse do Município de Faro, um na posse do Município de Loulé, um na posse 

do Município de Olhão, um na posse do Município de Tavira e um na posse do Município de 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o presente protocolo 

e dar poderes ao Senhor Vice-Presidente Vítor Guerreiro para o assinar. --------------------------  

 -------- Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para proceder em conformidade. -----------  

 -------- LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA MUSICAL COM DJ’S N A 

FONTE FÉRREA DE JOSÉ DE SOUSA DIAS:- Presente um requerimento de José Dias 

de Sousa, residente em Fonte da Murta, município de S. Brás de Alportel, a solicitar licença 

para divertimento público para a realização ao ar livre de um Festa Musical com Dj’s na 

Fonte Férrea, no dia 15 de Agosto do corrente ano, entre as 21 horas do dia 15 de Agosto e as 

6 horas do dia 16 de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------  

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

a realização ao ar livre da festa com Dj’s na Fonte Férrea e a consequente licença especial de 

ruído para o evento pretendido. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CONVÍVIO MOTARD NA FONTE  

FÉRREA DO MOTO CLUBE S. BRÁS “OS UNIDOS DA ESTRADA” :- Presente um 

requerimento do Moto Clube de S. Brás de Alportel “Os Unidos da Estrada” com sede na Rua 

Aníbal Rosa da Silva, deste município, a solicitar licença para divertimento público para a 

realização de convívio Motard no recinto da Fonte Férrea nos dias 7, 8 e 9 de Agosto entre as 

18 horas do dia 7 e as 24 horas do dia 9 de Agosto. --------------------------------------------------  

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

a realização ao ar livre do Convívio Motard e a consequente licença especial de ruído para o 

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

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO – MOTO CLUBE S. BRÁS “OS UNIDOS DA 

ESTRADA” :- Da Associação Moto Clube de S. Brás de Alportel “Os Unidos da Estrada”, foi 

presente uma comunicação de 10 de Julho de 2009, a solicitar apoio financeiro para minorar 

as despesas decorrentes do 17º Convívio Motard que vão realizar na Fonte Férrea nos 

próximos dias 7, 8 e 9 de Agosto.. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) por considerar que esta actividade se enquadra no disposto da alínea b) do 

n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-



     

 

Reunião de 2009/08/04  Página 49 

A/2002, de 11 de Janeiro. Deverá ser considerado reforço em próxima modificação 

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

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO – FICA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINEMA DO ALGARVE :- Presente a comunicação de 23 de Junho de 2009, remetida pela 

Associação Organizadora do Festival Internacional de Cinema do Algarve, a solicitar a 

concessão de um subsídio ao FICA – Festival Internacional de Cinema do Algarve no valor 

de € 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta euros) para fazer face aos custos que envolvem o 

ciclo de cinema ao ar livre que se realizaram na área deste município de 9 a 23 de Julho. ------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio no valor de 

€ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta euros) por entender que o cinema ao ar livre está 

contemplado no disposto da alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

Secção de Contabilidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO – CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ :- Do Centro de 

Ciclismo de Loulé, foi presente uma comunicação de 16 de Janeiro de 2009, a solicitar apoio 

financeiro para minorar as despesas decorrentes da participação nos Campeonatos do Mundo 

de BTT entre Bombeiros por parte do atleta Pedro Brito, residente neste município. ------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro de 

€ 350,00 (trezentos e cinquenta euros) por considerar que esta actividade se enquadra no 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO – SALIR T.T:- Da Associação Sair T.T. Algarve, foi 

presente uma comunicação de 12 de Janeiro de 2009, a solicitar apoio financeiro para minorar 

as despesas decorrentes da 20ª edição do “Salir TT 2009”. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro de 

€ 150,00 (cento e cinquenta euros) por considerar que esta actividade se enquadra no disposto 

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

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

 -------- 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 
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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 um de Julho findo a três de Agosto 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 2670 a 2718, de 

2722 a 2867, de 2883 a 2887, 2890, 2891, no valor total de € 392.290,58. ------------------------  

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

despesa números 2719 a 2721, de 2868 a 2882, 2888 e 2889 no total de €43.436,49. -----------  
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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 Financeira e Patrimonial, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. -------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


