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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 17/2009 
da reunião ordinária de 1 de Setembro de 2009 

 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra Judite Gil 

Gonçalves Neves e Dr Joaquim Gago Mendoza. -------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Vereadora, 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 165, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 2.054.678,94 dos quais € 

2.051.049,99 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 1.891,36 em 

numerário e € 737,59 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 nenhum munícipe usou da 

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2009/09/01  Página 5 

-------- 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 incluídos no decorrer desta 

reunião os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------------------------  

--------  – Proc.º n.º 69/2009, de Sofia Catarina Gonçalves de Brito e Outro – Mesquita Baixa 

– Construção de Moradia Unifamiliar e Piscina:--------------------------------------------------------  

--------  – Proc.º n.º 21/2009, Gudrun Monika Tschiggerl – Pedido de Informação Prévia para 

Renovação e Ampliação de Prédio Existente em Mesquita Baixa;-----------------------------------  

--------  – Empreitada de “Construção de Campos de Ténis no Complexo Desportivo” – 

Projecto da Decisão de Adjudicação; ---------------------------------------------------------------------  

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

nas matérias a analisar nesta reunião ---------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS :- A Vereadora a 

Tempo Inteiro, Dra. Judite Gil Gonçalves Neves, apresentou a seguinte informação/proposta:-  

-------- “Dispõe o artigo sétimo do Decreto-Lei número cento e quarenta e quatro, barra, 

dois mil e oito, de vinte e oito de Julho, novas Atribuições e Competências das Autarquias 

Locais, que são transferidos para os municípios as atribuições ao nível da implementação de 

medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, fornecimento de refeições escolares e 

seguros escolares. Sendo pois competência dos órgãos municipais e de acordo com o 

Despacho número vinte mil novecentos e cinquenta e seis, barra, dois mil e oito, de trinta de 

Julho, comparticipar, como menciona a redacção do número um do artigo sétimo, deste 

mesmo despacho, “nos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades 

de complemento curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da 

escolaridade”.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a definição dos valores a atribuir, para o primeiro ciclo e atendendo às referências 

do Anexo III do despacho acima referido no número dois do artigo oitavo e um do artigo 

nono.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Após consulta do valor necessário para fazer face às despesas referentes à aquisição 

de manuais escolares e material escolar do primeiro ciclo; ------------------------------------------  

-------- Proponho que as verbas a atribuir sejam de:-------------------------------------------------  

-------- Primeiro ano:---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Escalão A: Quarenta e seis euros;---------------------------------------------------------------  

-------- Escalão B: Vinte e três euros.--------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo ano:----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Escalão A: Cinquenta e um euros;--------------------------------------------------------------  

-------- Escalão B: Vinte e cinco euros;------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro ano:----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Escalão A: Cinquenta e três euros; --------------------------------------------------------------  

-------- Escalão B: Vinte e seis euros;--------------------------------------------------------------------  

-------- Quarto ano:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Escalão A: Cinquenta e quatro euros;----------------------------------------------------------  

-------- Escalão B: Vinte e sete euros.--------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que cabe também à autarquia a definição dos valores a atribuir, ao 

PROPOSTAS 
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Pré-escolar, para aquisição de material escolar, vimos proponho que a verba a atribuir a 

este grupo educativo seja de:------------------------------------------------------------------------------  

-------- Escalão A – trinta euros;--------------------------------------------------------------------------  

-------- Escalão B – quinze euros;-------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto proceda-se do seguinte modo:-----------------------------------------------  

-------- Primeiro - Que sejam os alunos do primeiro Ciclo do Ensino Básico e Pré-escolar 

escalonados de acordo com o supra referido despacho e anexos actualizados;-------------------  

-------- Segundo - Que sejam atribuídos os valores dos escalões de acordo com a proposta 

acima definida;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro - Que usufruam de isenção de pagamento de refeitório todos os alunos de 

escalão A e prolongamento de horário os alunos de pré-escolar, abrangidos pelo mesmo 

escalão;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Quarto - Que aos Encarregados de Educação caiba suportar metade do valor da 

refeição para todos os alunos de escalão B e prolongamento de horário para os alunos de 

pré-escolar, abrangidos pelo mesmo escalão;----------------------------------------------------------  

-------- Quinto - Que a modalidade de pagamento deste apoio seja por transferência para o 

Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel, conforme metodologia aprovada por 

esta autarquia em doze de Agosto de dois mil e um e que se tem mostrado eficaz. Devendo 

assim, continuar a ser emitidas as declarações para entregar às famílias do Primeiro Ciclo, 

de modo que estas possam adquirir os manuais e material escolar, nas papelarias locais, e 

informados os Educadores do Ensino Pré-escolar da verba correspondente aos seus alunos 

abrangidos de modo a que estes façam a melhor gestão. ---------------------------------------------  

-------- Sexto - Que se proceda à transferência de acordo com a tabela em anexo, nos valores 

de: sete mil quinhentos e quarenta euros para o Primeiro Ciclo e mil seiscentos e sessenta e 

cinco euros para o ensino Pré-escolar.”-----------------------------------------------------------------  

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

proposta, autorizar a transferência no valor de € 9 205,00 (nove mil duzentos e cinco euros) 

para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à Secção da 

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

-------- VALORES PARA O PROLONGAMENTO DE HORÁRIO NOS JARDINS  DE 

INFÂNCIA :- A Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Judite Gil Gonçalves Neves leu, em voz 

alta, a seguinte proposta: -----------------------------------------------------------------------------------  
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-------- “A Lei número cinco, barra, noventa e sete, de dez de Fevereiro, Lei Quadro da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

escolar fossem comparticipadas pelas famílias de acordo com as respectivas condições 

socioeconómicas.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1- Assim sendo, informa-se que será cobrado o valor de:------------------------------------  

-------- Vinte e quatro euros para as famílias que não beneficiam de apoios financeiros 

(auxílios económicos) para as actividades escolares; -------------------------------------------------  

-------- Doze euros mensais para as crianças oriundas de famílias cujos auxílios económicos, 

atingiram o escalão B;--------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- 2- Considerando que as actividades no mês de Setembro decorrem desde o dia nove a 

tempo inteiro, informa-se que será cobrado o valor de:-----------------------------------------------  

-------- Dezassete euros e cinquenta cêntimos, às famílias que não beneficiam de apoios 

financeiros;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Na sua metade será oito euros e setenta e cinco cêntimos, às famílias que beneficiam 

de escalão B.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

económicos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3- Ainda, por se verificar que no mês de Julho do ano dois mil e dez, as actividades 

decorrerão até ao dia cinco, informa-se que será cobrado o valor de:-----------------------------  

-------- Três euros e cinquenta cêntimos, às famílias que não beneficiam de apoios 

PROPOSTAS 
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financeiros;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Na sua metade será um euro e setenta e cinco cêntimos, às famílias que beneficiam 

de escalão B.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

dando-se conhecimento à Secção Municipal de Taxas e Licenças. ----------------------------------  
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PROCº Nº 76/2006, DE BRUNO ALEXANDRE BRITO ALVES SOARES LOPA – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORA DIA EM 

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

o n.º 76/2006, em que Bruno Alexandre de Brito Alves Soares Lopa, residente no sítio da 

Calçada, deste município, solicita informação prévia acerca da construção de uma moradia 

unifamiliar, num prédio que possui no sítio de Fonte de Touro, deste município.-----------------  

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

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

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

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

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

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

-------- “Vem o requerente solicitar resposta ao pedido de informação prévia. Efectuada uma 

análise ao processo verificou-se que haviam sido solicitados esclarecimentos à Conservatória 

do Registo Predial de São Brás de Alportel, à Repartição de Finanças e ao Consultor 

Jurídico. Tais esclarecimentos, enumerados na deliberação camarária de 23 de Maio de 

2006 nunca foram apresentados por parte das entidades supra-referidas.-------------------------  

-------- Importa referir que a presente pretensão está sujeita a actual alteração por adaptação 

do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel 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. ----------  

-------- Face às novas disposições do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás 

de Alportel, informa-se o seguinte: -----------------------------------------------------------------------  

-------- É pretensão da requerente construir uma habitação, face ao P.D.M. deverá cumprir o 

disposto do artigo 23.º-A e 23.º-B do R.P.D.M. os seguintes condicionalismos: ------------------  

-------- Artigo23.º- A----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- É proibida a edificação dispersa em solo rural-----------------------------------------------  

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

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

estabelecimentos hoteleiros isolados, as edificações de apoio, e a recuperação e ampliação 

de construções existentes, nos termos dos artigos seguintes. -----------------------------------------  

-------- Artigo23.º- B----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Edificações isoladas em solo rural--------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- As novas edificações isoladas estão sujeitas, cumulativamente, às seguintes condições: 

-------- a) Inserção em propriedade com área não inferior a 10 hectares na Unidade 

Territorial do Barrocal e a 5 hectares na Unidade Territorial da Serra.---------------------------  

-------- b) Integração numa exploração agrícola ou agro -florestal economicamente viável, 

comprovada por declaração emitida pela entidade competente, excepto no caso de turismo 

em espaço rural que obedece à legislação específica aplicável; -------------------------------------  

-------- c) Nas áreas não edificadas da propriedade, deve preferencialmente respeitar -se e 

promover-se os usos dominantes do território em que se inserem; ----------------------------------  

-------- d) As infra-estruturas são da responsabilidade do proprietário ou promotor e não 

podem contribuir para a proliferação das redes públicas de infra-estruturas; --------------------  

-------- e) A edificação para fins habitacionais do agricultor deve destinar-se à residência do 

próprio, uma vez comprovado que não existem alternativas aceitáveis de localização da 

mesma em solo urbano e que não existe qualquer outra habitação no interior da mesma 

exploração, não podendo ser alienada, no prazo de 10 anos, devendo este ónus constar do 

registo predial; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- f) Os critérios de edificabilidade devem observar os seguintes parâmetros: --------------  

-------- i) Habitação — área máxima de construção, 500 m2; ----------------------------------------  

-------- ii) outros usos (incluindo turismo em espaço rural) — área máxima de construção, 

2000 m2; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- iii) cércea máxima — 7,5 metros; ----------------------------------------------------------------  

-------- iv) número máximo de pisos — 2 (incluindo pisos semienterrados). -----------------------  

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

-------- Face actual alteração por adaptação publicada no Diário da República, 2ª série a 27 

de Dezembro de 2007 do R.P.D.M e por correcção e rectificação conforme aviso nº10012/09 

publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 é proibida a edificação em 

solo rural excepto quando a pretensão cumpre cumulativamente as condições que estão 

dispostos no artigo 23.º-B do R.P.D.M. Estes serviços verificaram que a pretensão não se 

enquadra no artigo referenciado, como tal o requerente não poderá levar a efeito a sua 

pretensão.”----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPL IAÇÃO DE 

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

Urbanístico sob o n.º 51/2009, em que José Sabino Nunes dos Santos, residente no sítio do 
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Malhão, deste município, na qualidade de proprietário, solicita informação prévia acerca da 

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

Câmara Municipal na reunião do passado dia 21 de Julho de 2009, deliberou, por 

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

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

mandar informar que não era viável a pretensão. Em 6 de Agosto de 2009 o requerente 

apresentou alegações no âmbito do processo supra referido. -----------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 11 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

unanimidade, mandar informar que não é viável a pretensão por não cumprir o artigo 23-E do 

RPDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente ao requerimento apresentado, estes serviços nada mais têm a 

acrescentar face á informação prestada a 13 de Julho de 2009. Assim deverá o caminho de 

acesso constar do registo da Conservatória. O facto da ruína estar registada nas Finanças e 

Conservatória não implica que aquela constitua uma estrutura edificada volumétricamente 

definida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Contudo remete-se o assunto à consideração superior.” -------------------------------------  

-------- PROCº Nº 274/2006, DE JOÃO MIGUEL CHAVECA NEVES PARREIRA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - ALTERAÇÕES EM C AMPINA :-  

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o número 

274/2006, em que João Miguel Chaveca Neves Parreira, residente na Vila de S. Brás de 

Alportel, solicita a aprovação das alterações ao projecto de arquitectura inicialmente aprovado 

por despacho do Senhor Presidente desta autarquia emitido no dia catorze de Maio de dois mil 

e sete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de dez de Agosto de dois mil e nove, que abaixo se 

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

por unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de arquitectura já aprovado devendo os 

projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses. -------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a aprovação das obras descritas na memória descritiva e 

justificativa apresentada.-----------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- O processo encontra-se com alvará de obras válido até 14/09/2009. Foi alvo de 

alterações efectuadas em obra que geraram algumas desconformidades face ao projecto de 

arquitectura aprovado a 14 de Maio de 2007, nomeadamente, alteração da cota de soleira, 

construção e anulação de construção de cave, enchimento a sul atendendo um melhor 

enquadramento da pretensão no terreno a fim de minimizar o impacto causado, entre outras, 

ficando o requerente de entregar o projecto de alterações de acordo com despacho do Sr. 

Presidente, nos termos da informação técnica de 28 de Novembro de 2008. ----------------------  

-------- Assim com base nos elementos apresentados cumpre informar o seguinte: ---------------  

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

-------- 1 - Das alterações destaca-se: --------------------------------------------------------------------  

-------- A desistência da cave e piscina e consequente desistência das escadas de acesso à 

cave, tendo sido criada uma instalação sanitária nessa zona.----------------------------------------  

-------- A substituição da escada em caracol por uma normal. ---------------------------------------  

-------- Anulada a lareira e a parede divisória para o hall de entrada, resultando numa área 

ampla e aberta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Alteração na disposição das louças sanitárias das instalações sanitárias previstas no 

anterior projecto aprovado;--------------------------------------------------------------------------------  

-------- Uma zona de arrumos enterrada, localizada por baixo das escadas de acesso à 

habitação unifamiliar; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Criação de um compartimento designado como despensa que possui uma abertura na 

laje para colocação de uma escada metálica de puxar para acesso a uma zona de arrumos e 

a cobertura em terraço que também foi executada em fase de obra; --------------------------------  

-------- Criação de portada junto ao portão metálico de acesso à moradia, sendo os pilares 

ligeiramente maiores que os iniciais;---------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Relativamente vãos estes serviços não verificam qualquer inconveniente face às 

alterações apresentadas. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Efectuada uma análise ao processo, já tendo sido o mesmo alvo de auto de notícia de 

contra-ordenação, tratando-se em grande parte de alterações e reaproveitamento de espaços 

resultantes da configuração interior do edifício detectadas em fase de obra, verificando-se o 

aterro no alçado sul promovendo um melhor enquadramento do edifício na paisagem, estes 

serviços consideram ser de emitir parecer favorável uma vez que não houve aumento de 
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cércea nem aumento de área de construção, alteração no desenho, forma e escala 

arquitectónica que originassem desconformidades face ao projecto aprovado. -------------------  

-------- Com base no nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção 

da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, aguardando-se 6 meses para apresentação de projecto 

de especialidades. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 108/2008, DE RUI FILIPE PILAR MARTINS – AL TERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM POÇO DOS FERREIROS :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 108/2008, em que Rui 

Filipe Pilar Martins , residente na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, n.º 17, 3º direito, na Vila de 

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

ampliação de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito num prédio que possui no 

sítio dos Poços Ferreiros, deste município. --------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 24 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

que deve ser dado conhecimento ao peticionário e em virtude da questão das acessibilidades 

ter sido resolvida entre os proprietários dos prédios numerados na planta de cadastro com os 

n.os 292, 293, 294, 295, 296, 297, 271 e 308, onde tal questão ficou sanada, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos restantes termos 

da informação técnica, devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo 

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

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

-------- “Pretende o requerente efectuar a alteração e ampliação de um edifício existente que 

se encontra em ruínas. 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 n.º 71/95 de 18 de Junho e publicado em Diário da 

Republica de 19 de Junho de 1995, 1.ª série B, alterado por adaptação ao PROT-Algarve 

publicada no Diário da República, 2ª série de 27 de Dezembro de 2007 e ainda alterado pelo 

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009, 

para correcção e rectificação do respectivo Regulamento, nomeadamente nas Plantas de 

Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, enquadra-se nas 

REQUERIMENTOS 
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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 

- 
 

• Outras: - 

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

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

-------- a) Prédio misto, constituído por terra de pastagem com árvores e edifício térreo com 

quintal confinante a poente com caminho. Área total de 2182 m2, sendo 53 m2 de área 

coberta e 2129 m2 de área descoberta. ------------------------------------------------------------------  

-------- Inscrito na matriz de natureza urbana n.º 1351 e matriz de natureza rústica de 17188 

descrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob nº 

15702/20080320; --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Efectuada uma análise ao processo permanecem dúvidas relativas ao caminho de 

acesso à propriedade. Os serviços desta câmara têm conhecimento que, a propriedade 

imediatamente a sul descrita na conservatória do registo predial sob o n.º 14991/20060222 

cujo proprietário é Victor Leonardo e a outra propriedade localizada nas proximidades mais 

a norte cujo proprietário é Anthony John Rhodes, mediante declaração que consta do 

processo de obras 317/06, folha n.º487 e 486 que junto se anexa, efectuaram o pagamento 

para cedência de faixa de terreno com largura de 3,5 m do extremo sul da propriedade de 

Francisco José Afonso de Brito, uma vez que tratava-se do único acesso que não se 

encontrava designado como caminho público nas plantas cadastrais de trabalho existentes 

nos serviços da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. Efectivamente, nenhuma das 

propriedades acima descritas continha prédio urbano, situação que não acontece com a 

presente propriedade alvo da pretensão. Da pretensão, informa o requerente mediante 

registo da conservatória com n.º15702/20080320 que possui caminho a poente. Contudo, o 

caminho a poente, à partida, designar-se-a todo o trajecto até ao caminho de origem. ---------  
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-------- 3 - Coloca-se a questão, se poderá ser de considerar público o troço acima descrito, 

sito na propriedade de Francisco José Afonso de Brito, uma vez que essa passagem já foi 

cedida a outros prédios vizinhos, fazendo como tal todo o sentido esse troço ser atravessado 

uma vez que é intermédio de caminhos públicos e por se tratar do trajecto mais viável face à 

envolvente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Para melhor entendimento da situação descrita, junto se anexa planta com a 

identificação das propriedades e proprietários. --------------------------------------------------------  

-------- Sobre este assunto, é quanto cumpre informar e remeter a apreciação final à 

consideração superior. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Da alteração e ampliação é pretensão que o requerente aproveite o máximo 

possível das paredes existentes e guardar a memória da habitação existente oferecendo 

melhores condições de habitabilidade. Prevê-se um edifício unifamiliar de tipologia T3, uma 

área habitável de 76,56 m2, e uma área bruta de 195,80 m2 incluindo terraços cobertos.-------  

-------- 5 - A pretensão contempla muros e portão de acesso que corresponde à entrada 

principal. Contudo não o requerente não solicita muro/vedação no restante perímetro da 

propriedade. Salienta-se que junto à entrada principal da propriedade deverá ser previsto a 

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

Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º21/98, de 4 de 

Setembro respeitando o princípio das acessibilidades. Relativo a este assunto deverá ser 

entregue desenho de pormenor aquando a entrega das especialidades. ----------------------------  

-------- 6 - A operação urbanística verifica os parâmetros definidos pelo artigo 23.º-E do 

Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel em vigor. -------------------  

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

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

adjacentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 8 - Relativamente ao plano de acessibilidades, o revestimento previsto para o acesso, 

desde a entrada do lote à habitação é em gravilha cilindrada e posteriormente efectuado por 

rampa com 8%de inclinação, até à área pavimentada coberta que circunda o edifício e acede 

a todos os compartimentos interiores.--------------------------------------------------------------------  

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

REQUERIMENTOS 
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-------- Face ao exposto, deverá ser resolvida a questão do acesso à propriedade uma vez que 

estes serviços não poderão licenciar a operação urbanística se a mesma não estar provida de 

acesso ou cedência de passagem. -------------------------------------------------------------------------  

-------- Quanto à edificação, o requerente deverá prever a localização do receptáculo postal, 

contadores de água e luz junto ao acesso principal, conforme especificado no ponto n.º4 da 

respectiva informação, aguardando-se a entrega do desenho de pormenor aquando a 

apresentação das especialidades. -------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 1/2009, DE TIMOTHY IAN MOFFET MARKS – ALTE RAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM MEA LHAS:- 

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

n.º 1/2009, em que Timothy Ian Moffett Marks e outra , residentes em Inglaterra mas com 

residência provisória na Avenida da Liberdade, n.º 94, na Vila de S. Brás de Alportel, na 

qualidade de proprietários de um prédio misto no sítio das Mealhas, neste município, 

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, a Câmara Municipal 

na reunião do passado dia 4 de Agosto de 2009, deliberou, por unanimidade, possibilitar aos 

requerentes a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do 

Código do Procedimento Administrativo, dado que era intenção mandar informar que não era 

viável a pretensão. Em 18 de Agosto de 2009 os requerentes apresentaram alegações no 

âmbito do processo supra referido.------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 19 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

que deve ser dado conhecimento aos peticionários, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo os requerentes apresentar pormenor 

técnico do descrito no ponto n.º 7 da referida informação técnica, aquando da entrega dos 

projectos de especialidades, no prazo de seis meses.---------------------------------------------------  

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

-------- “Vem o requerente apresentar as respectivas alterações solicitadas na sequência do 

parecer técnico e consequente deliberação camarária de 4 de Agosto de 2009. ------------------  

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

-------- 1 - As questões incidiram nas seguintes situações: --------------------------------------------  

-------- Na existência de um sótão localizado a nascente que reunia as condições para ser 
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considerado habitável, determinando um segundo piso na habitação unifamiliar resultando 

no incumprimento face ao artigo 23.º - E do Regulamento do Plano Director Municipal em 

vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Esclarecimentos quanto ao acabamento previsto para a área envolvente da piscina;---  

-------- 2 - Assim, efectuada uma análise aos elementos apresentados, consideram-se 

ultrapassadas as condicionantes previstas, motivo de indeferimento deste processo. ------------  

-------- 3 - Verifica-se que foi diminuído a estrutura da cobertura de modo a que o sótão não 

obtenha um pé direito superior a 2.20 m para não ser considerado piso habitável. --------------  

-------- 4 - Relativamente ao acesso à piscina informa o requerente que pretende colocar 

relva e que será colocado passadeiras em deck em caso de necessidade, situação que estes 

serviços não verificam qualquer inconveniente dado fácil implementação da solução prevista 

e considerando a aproximação da piscina à área pavimentada da habitação. --------------------  

-------- 5 - Em complemento ao parecer técnico datado de 28 de Julho de 2009, estes serviços 

consideram que a pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral 

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

livres adjacentes; --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Relativamente ao plano de acessibilidades estes serviços não consideram nada a 

opor. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - Salienta-se que junto ao muro/vedação da propriedade deverá ser previsto junto 

ao acesso daquele, a colocação dos contadores de água e luz assim como o receptáculo 

postal conforme o Decreto Regulamentar n.º 8/90, de 6 de Abril, alterado pelo Decreto 

Regulamentar n.º21/98, de 4 de Setembro respeitando o principio das acessibilidades, 

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

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

-------- Face ao exposto, uma vez solucionadas as questões apontadas na anterior informação 

técnica, considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão. Aguardando pormenor 

técnico do descrito no ponto n.º 7 aquando a entrega das especialidades. -------------------------  

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

-------- PROCº Nº 8/2009, DE NATÁLIA MARIA BRITO S. GUERREIR O – 

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE FUMADORES NA RUA DO COLÉG IO DE S. 

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

n.º 8/2009, em que Natália Maria Brito dos Santos Guerreiro, solicita a construção de uma 

REQUERIMENTOS 
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sala para fumadores no seu estabelecimento sito na Rua do Colégio, na Vila de S. Brás de 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de harmonia com a informação 

técnica de 17 de Agosto de 2009, aprovar o projecto de especialidades e dispensar a 

requerente da apresentação do registo actualizado face ao parecer jurídico de 29 de Julho de 

2009.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 15/2009, DE JOÃO MARCELO CONCEIÇÃO MARTINS – 

CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO E PORTÃO EM CERRO DA 

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

Municipal sob o n.º 15/2009, em que João Marcelo Conceição Martins, residente na 

Avenida da Liberdade, n.º 124, na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura para construção de um muro de vedação num prédio que possui no 

Cerro da Mesquita, neste município. ---------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 18 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo os projectos das especialidades 

serem entregues no prazo máximo de seis meses. ------------------------------------------------------  

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

-------- “1 - Pretende o requerente a construção de um muro de vedação no Cerro da 

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

-------- 2 - Verifica-se que o muro está afastado do eixo da via 6m cumprindo o afastamento 

mínimo que é de 5m. ----------------------------------------------------------------------------------------   

-------- 3 - Na informação técnica de 04 de Maio de 2009 foi solicitado o parecer à ARH-

Algarve e parecer à CRRA-Algarve já tendo sido entregue acta nº.476/2009 de 22 de Julho de 

2009 sendo favorável.---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em relação ao parecer da ARH-Algarve foi solicitado por esta edilidade no dia 7 de 

Maio de 2009 através do ofício nº3174 verifica-se que essa entidade não se pronunciou como 

tal foram ultrapassados os prazos estabelecidos por lei para recepção de uma resposta.-------  

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

-------- Face ao exposto, considera-se estes o pedido de licenciamento da pretensão reúne 

condições para a emissão de informação favorável, uma vez que o que a ARH-Algarve não se 

pronunciou nos prazos estabelecidos de acordo com os pontos 4 e 5 do Decreto-lei n.º 555/99 
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de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, assim sendo 

considera-se o parecer favorável. Deverá o requerente apresentar os projectos de 

especialidades no prazo de 6 meses. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

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

-------- PROCº Nº 22/2009, DE DAVIM MENDONÇA DOURADO – LEGALIZAÇÃO 

DE ALTERAÇÕES DE MORADIA EM CALÇADA :- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 22/2009 em que Davim Mendonça 

Dourado, residente na Rua do Colégio, Caixa Postal 411-A, na Vila de S. Brás de Alportel, 

solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à legalização de alterações num 

prédio de que é proprietário no sítio da Calçada, deste município. ----------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 18 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo os projectos das especialidades 

serem entregues no prazo máximo de seis meses. ------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado por unanimidade, remeter o presente processo ao Sector de 

Contra Ordenações.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente legalizar as alterações realizadas durante a construção do 

prédio, relativamente a este assunto compete-nos emitir o seguinte parecer técnico: ------------  

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

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

de São Brás de Alportel eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de Janeiro e publicado em Diário de 

Republica de 13 de Fevereiro de 2003, I série, a pretensão enquadra-se de acordo com 

planta de zonamento e condicionantes nas seguintes situações: -------------------------------------  

• Zonamento:    

                                        Categoria: - Zonas de expansão, (artigo 29.º do RPU) 

                                   Subcategoria:        - Zonas de expansão de média densidade, 

(artigo 31.º do RPU) 

• Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão 

 

- 

• Outras: confina a norte com via urbana; 

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

-------- 1 - É pretensão a legalização de obras realizadas durante a construção do edifício 

habitacional. Verifica-se que o projecto para a construção deste edifício foi alvo de processo 

de obras nº 134/90, tendo obtido numa primeira fase a aprovação do projecto de arquitectura 

e especialidades assim como alvará de construção entre 2/10/1992 e 2/10/1993, 

considerando-se como tal um edifício com génese legal.----------------------------------------------  

-------- 2 - Verifica-se que nesta altura a propriedade não confinava com caminho público 

apenas com acesso. Sobre este assunto a divisão técnica de obras e urbanismo informou o 

seguinte: “ A parte desanexada e que separa o local da construção da rua da Calçada não 

deve ter ligação com a propriedade restante onde o requerente solicita nova construção uma 

vez que a rua permite o fácil acesso a viaturas e a peões e porque a parcela fronteira não 

pode estar ligada ao restante por dele ter sido desanexada”. ----------------------------------------  

-------- Contudo estes serviços verificam que do registo da conservatória não consta qualquer 

cedência de passagem situação que deverá ser regularizada. Salienta-se que tratando-se de 

uma construção em área urbana as infra-estruturas urbanísticas deverão estar garantidas 

conforme artigo 12.º do Regulamento do Plano de Urbanização (PU). ----------------------------  

-------- 3 - Numa fase posterior, a 3/01/1996, a comissão de vistorias em visita à obra 

verificou que a mesma não se encontrava concluída, bem como não se encontrava totalmente 

de acordo com o projecto aprovado. Neste sentido, a 14/06/1996, o requerente dá entrada de 

novos elementos de projecto com vista à apresentação das respectivas alterações decorridas 

durante a licença n.º185/92, resultando a 18/06/1996 parecer favorável ao projecto de 

alterações da arquitectura e tendo sido solicitado no período de 12 meses a entrega do 

projecto de especialidades.---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Acontece que o projecto de especialidades não fora entregue atempadamente, 

tendo o processo caducado sem nunca ter obtido a autorização de utilização.--------------------  

-------- 5 - Pretende o requerente com o novo processo de obras n.º 22/2009, que tais 

alterações sejam legalizadas e apreciadas. -------------------------------------------------------------  

-------- Da Legalização destacam-se as seguintes situações: -----------------------------------------  

-------- Criação de um compartimento interior designado por arrecadação e ampliação de 

uma instalação sanitária e um forno na garagem, localizados no piso térreo; --------------------  

-------- Lareira no 1º Piso; ---------------------------------------------------------------------------------  
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-------- No exterior verifica-se a colocação de molduras em reboco à volta dos vãos, duas 

arcada de acesso à garagem no alçado principal e duas chaminés provenientes do forno e 

lareira previstos;---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Substituição de telhado; ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Contudo mantendo a área de implantação, a área de construção e cércea.---------------  

-------- 6 - Assim tratando-se de uma edificação com base legal, das alterações efectuadas 

estes serviços não verificam aumento de desconformidades face ao existente e ao 

anteriormente aprovado, dando cumprimento aos índices previstos face á classe de espaços 

em questão e reunindo as devidas condições de habitabilidade; -------------------------------------  

-------- 7 - Relativamente ao não cumprimento face à questão das acessibilidades, considera-

se aceitável a argumentação apresentada por parte da requerente. Efectivamente das 

alterações não resultaram agravamentos que originassem maior desconformidade com as 

actuais normas técnicas de acessibilidades que constam no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de 

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

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

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

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

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

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

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

-------- Face ao exposto, crê-se que para o deferimento do processo seja tido em 

consideração o descrito nos pontos n.º 2 e 8 da presente informação.------------------------------  

-------- PROCº Nº 26/2009, DE LAWRENCE BRUCE HILL – LEGALIZA ÇÃO DA 

AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE PRÉDIO EM VILARINHOS :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 26/2009 em que 

Lawrence Bruce Hill e Outra, residentes no sítio dos Vilarinhos, deste município, solicitam 

a aprovação do projecto de arquitectura relativo à legalização da ampliação e alterações do 

prédio de que são proprietários no sítio dos Vilarinhos, deste município. --------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 13 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo 

os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses.----------------  

-------- Foi ainda deliberado por unanimidade, remeter o presente processo ao Sector de 

REQUERIMENTOS 
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Contra Ordenações.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “É Intenção por parte do requerente a legalização da ampliação e a alteração do 

edifício, construção de muro, barbecue. Relativamente aos elementos apresentados 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 urbanos (artigo 39.º do 

RPDM); 
                                    Categoria: - Dos espaços urbanos estruturantes 

II(artigo 43.º do RPDM);; 
                                           Área:           - 

• Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

• Outras: 

- Protecção às captações públicas – zona 
afastada (ponto 4 do artigo16.º) 
- Servido por rede de abastecimento de 
águas; 
- Servido por rede de drenagem de águas 
residuais domésticas; 

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

-------- 1 - Situado em Vilarinhos – São Brás de Alportel, sob:---------------------------------------  

-------- Prédio urbano constituído por edifício térreo, destinado a habitação com dependência 

e logradouro com piscina, com área coberta de 130 m2 e área descoberta de 720 m2; ----------  

-------- Constituído com artigo nº 8 235 inscrito na Conservatória do Registo Predial de São 

Brás de Alportel sob nº 05119/08090; --------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Do processo consta parecer da Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

I.P que informa que a “…a impermeabilização decorrente da construção pretendida não irá 

afectar os recursos hídricos subterrâneos, uma vez que a cobertura de solo existente, é de 
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natureza argilosa, com permeabilização reduzida”. O facto de estar em zona de protecção 

afastada às captações públicas informa o mesmo parecer que a localização da pretensão 

“…não irá ter impacte sobre as mesmas, desde que não ocorra a infiltração de qualquer tipo 

de afluentes no solo.-----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Da legalização da ampliação verifica-se o aumento de área de construção da 

cozinha à custa de um espaço descoberto, entre a mesma e uma arrecadação. Verifica-se a 

construção de uma piscina e a construção de um muro ao qual está anexo um barbecue uma 

vez que é intenção privatizar a habitação de quem passa por uma serventia de acesso a outra 

habitação localizada a norte. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - A área de construção a legalizar é de 5,25 m2 e a construir será de 35,47 m2 

prevendo para este efeito a demolição de um telheiro com área de 28,28 m2. O prédio ficará 

na totalidade com uma área de implantação e de construção de 224,74 m2, um piso acima da 

cota de soleira, constituindo uma habitação unifamiliar de tipologia T2, situação que estes 

serviços não verificam qualquer inconveniente uma vez que não são ultrapassados os índices 

de edificabilidade previstos para a classe de espaços em questão. ----------------------------------  

-------- 5 - Relativamente ao plano de acessibilidades, face às obras de legalização e 

construção e considerando a justificação apresentada em memória descritiva, estes serviços 

não verificam aumentos de desconformidades face ao edifício existente, pelo que informa 

nada a opor; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - O edifício verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aguardando-se a entrega das respectivas especialidades pelo prazo de seis meses conforme 

descrito pelo ponto nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção 

REQUERIMENTOS 
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da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro. Contudo caberá à câmara prenunciar-se acerca dos 

trabalhos supracitados, realizados sem autorização administrativa.--------------------------------  

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

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

DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO USO NA AVª DA LIBERD ADE:- Presente 

o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 28/2009 em 

que Adelino dos Santos Brito e outra, residentes na Rua Dr. José Dias Sancho, n.º 171, na 

Vila de S. Brás de Alportel, solicitam o licenciamento de alteração ao uso fixado para o seu 

prédio sito na Avenida da Liberdade, n.º 45-C, nesta Vila, a fim do mesmo que até à presente 

data se destinou a comércio, se destinar a serviços. Foi deliberado, por unanimidade, na 

reunião de câmara de 21 de Julho de 2009, mandar informar os requerentes que a sua 

pretensão não era viável pelos motivos indicados na informação técnica de 26 de Junho 

último, dispondo os requerentes do prazo de 10 dias, nos termos do Código do Procedimento 

Administrativo para apresentar alegações. Vêem os requerentes comunicar que estão a 

providenciar os elementos para apresentar as devidas alegações. ------------------------------------  

-------- Neste sentido a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a 

prorrogação do prazo por mais 30 dias. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

do prazo concedido pela Câmara Municipal na sua reunião de 21 de Julho de 2009 para 

apresentar alegações no âmbito do art.º 101 do Código do Procedimento Administrativo, por 

mais 60 dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo 

por mais 60 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

BENEFICIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 34/2009, em 

que Marisa Guerreiro Cavaco, residente na Rua 1º de Junho, n.º 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 
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possui no sítio do Alportel, deste município. ------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 24 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

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

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo a requerente apresentar planta das 

acessibilidades actualizada, com base no ponto n.º 5 da referida informação técnica, aquando 

da entrega dos projectos de especialidades, no prazo de seis meses. --------------------------------  

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

-------- “Vem o requerente apresentar os elementos solicitados pelos serviços da câmara 

municipal no âmbito da informação técnica de 24 de Julho de 2009. Assim compete-nos 

emitir o seguinte parecer técnico. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Republica de 19 de Junho de 1995, 1.ª série B, alterado por adaptação ao PROT-Algarve 

publicada no Diário da República, 2ª série de 27 de Dezembro de 2007 e ainda alterado pelo 

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009, 

para correcção e rectificação do respectivo Regulamento, 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 - Efectuada uma análise ao processo consideram-se ultrapassadas as questões 

colocadas na informação técnica supracitada. ---------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- 2 - É intenção do requerente proceder alteração e beneficiação da habitação 

existente, “… local de memórias de infância, elaborado de acordo com o programa base 

proposto tentando salvaguardar o Património Histórico existente do local onde se insere…”.  

-------- 3 - Verifica-se o reaproveitamento do conjunto edificado quer nas formas na escala e 

materiais assim como a recuperação de espaços tais como a área da cozinha que contempla 

o forno e interligação dos percursos exteriores entre o existente e o proposto não se 

verificando impermeabilização de novos solos.---------------------------------------------------------  

-------- 4 - Da pretensão, não se verificam quaisquer inconvenientes de ordem técnica legal, 

nomeadamente face aos índices previstos pelo Regulamento do Plano Director Municipal 

dada à classe de espaços que se insere. A pretensão verifica os pressupostos apresentados 

pelo Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições 

interiores e espaços livres adjacentes. -------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Relativamente ao plano de acessibilidades, considera-se que a habitação cumpre 

os pressupostos definidos pelo Decreto-Lei 163/2006 de 8 de Agosto, contudo, embora não se 

verifiquem alterações neste sentido, deverá o requerente apresentar planta de acessibilidades 

com o desenho actual, por último entregue nestes serviços, alvo de apreciação. Mais se 

informa que relativo a esta matéria deverá constar a referência aos revestimentos de 

pavimento previstos.-----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Pelo ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições para que seja 

admitido parecer favorável. Contudo deverá o requerente apresentar planta das 

acessibilidades actualizada, com base no descrito no ponto n.º5 da presente informação, 

até/aquando a entrega das especialidades. Com base no nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 

555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, aguardando-se 

6 meses para apresentação de projecto de especialidades.”------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 39/2009, DE JOAQUIM VIEGAS – CONSTRUÇÃO DE DUAS 

HABITAÇÕES UNIFAMILIARES GEMINADAS, PISCINAS E MURO  DE 

VEDAÇÃO EM TESOUREIRO :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o n.º 39/2009, em que Joaquim Viegas, residente no sítio do 

Tesoureiro, Cx postal 405-A, deste município solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à construção de duas habitações unifamiliares geminadas, piscinas e muros de 

vedação que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio do Tesoureiro, deste 
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município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De harmonia com a informação técnica de 24 de Agosto de 2009, que a seguir se 

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

por unanimidade, solicitar ao requerente esclarecimentos acerca das incongruências 

detectadas entre o levantamento topográfico e o registo da conservatória apresentado, 

devendo ainda prestar esclarecimentos acerca da questão do destaque. -----------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a construção de duas habitações unifamiliares geminadas, 

construção de piscina e muro de vedação. Face aos elementos apresentados compete-nos 

emitir o seguinte parecer técnico:-------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Republica de 19 de Junho de 1995, 1.ª série B, alterado por adaptação ao PROT-Algarve 

publicada no Diário da República, 2ª série de 27 de Dezembro de 2007 e ainda alterado pelo 

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009, 

para correcção e rectificação do respectivo Regulamento, 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 Urbanos (artigo 39.º do 

RPDM); 
                                    Categoria: - Dos espaços urbanos estruturantes II 

(artigo 43.º do RPDM); 
                                           Área:           - Área de protecção e valorização a nascente 

(artigo 27.º do RPDM); 

• Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

• Outras: 

- Confina a ponte com VNC e a norte com 
CM 1200; 
- Rede de abastecimento de água; 
- Rede de drenagem de águas residuais 
domésticas; 

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

REQUERIMENTOS 
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-------- 1 - A pretensão encontra-se sob Prédio rústico – terra de cultura e pomar, inscrito na 

matriz sob o n.º 4280, descrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel 

sob o nº 16287/2009005; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Verificam-se incongruências entre o desenho de projecto e o registo da 

conservatória com a descrição supracitada, ou seja, verifica-se que em levantamento 

topográfico consta um edifício integrado na parcela, que não se encontra registado. Assim 

deverá o requerente apresentar os devidos esclarecimentos. -----------------------------------------  

-------- 3 - Verifica-se na propriedade uma área de 600.00 m2 na qual se faz referência a um 

destaque, deverá o requerente prenunciar-se sobre este assunto. O condicionamento da 

construção bem como o ónus do não fraccionamento previsto para destaques fora e dentro do 

perímetro urbano, devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada qualquer obra de construção nessas parcelas, 

em conformidade com o ponto 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. ------------------------  

-------- 4 - Na sequência dos pontos acima descritos e considerando o modo como o processo 

está instruído, da parcela de terreno, resultará a constituição de três prédios urbanos, 

situação que não está em conformidade face à classe de espaços em questão, nomeadamente 

alínea b) do artigo 43.º do Plano Director de São Brás de Alportel. Não havendo interesse 

por parte do particular que a construção fique sujeita a loteamento urbano em conformidade 

com a alínea a) do referido artigo, a possibilidade viável será a construção de duas 

habitações unifamiliares geminadas. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Verifica-se a poente a cedência de uma faixa com cerca de 3.00 m de largura ao 

longo de toda a propriedade com vista à implementação de muros de vedação no entanto não 

é garantido uniformemente os cinco metros de afastamento daqueles ao eixo da via, devendo 

o requerente proceder à referida alteração.-------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Relativamente à questão dos acessos viários, a localização dos portões deverá 

distar para além do muro de vedação cerca de 3.00 a 5.00 m para o interior do lote, uma vez 

que se trata de uma área urbanizável havendo futuramente a possibilidade de se proceder ao 

alargamento da via confinante que apresenta actualmente uma largura de 3.00 m. No entanto 

caso se proceda a essa alteração os portões ficarão muito próximos da habitação, neste 

sentido remete-se o assunto à consideração superior. -------------------------------------------------  

-------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Face ao exposto, solicita-se esclarecimentos acerca das incongruências detectadas 

entre o levantamento topográfico e o registo da conservatória apresentado e o 

esclarecimento relativo à questão do destaque, afim e ser dado o devido andamento do 

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

-------- PROCº Nº 67/2009, DE CESÁRIO MANUEL BAETA FERNANDES E OUTRA 

– CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO EM MACHADOS :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 67/2009, em 

que Cesário Manuel Baeta Fernandes e Outra, residentes no sítio de Machados, deste 

município solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de muro de 

vedação e vedação em rede que pretendem levar a efeito num prédio que possuem no sítio de 

Machados, deste município.--------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 25 de Agosto de 2009, que abaixo se transcreve e 

que deve ser dado conhecimento aos requerentes, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo os projectos de especialidades 

serem entregues no prazo de seis meses. -----------------------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a construção de muro de vedação e vedação em rede. 

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 n.º 71/95 de 18 de Junho e publicado em Diário da 

Republica de 19 de Junho de 1995, 1.ª série B, alterado por adaptação ao PROT-Algarve 

publicada no Diário da República, 2ª série de 27 de Dezembro de 2007 e ainda alterado pelo 

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009, 

para correcção e rectificação do respectivo Regulamento, 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; 

REQUERIMENTOS 
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                                           Área:           - 

• Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

• Outras: 
- Confina a nascente com VNC; 
- Servido por abastecimento de água; 

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

-------- 1 - Situado nos Machados – São Brás de Alportel, sob: --------------------------------------  

-------- Prédio urbano constituído por edifício de rés-do-chão, com garagem, logradouro e 

piscina, com área total de 2160 m2 sendo a área coberta de 196 m2 e área descoberta de 

1964 m2;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Descrito com matriz nº 7307, inscrito na Conservatória do Registo Predial de São 

Brás de Alportel sob nº 1752/19870122;-----------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Da pretensão verifica-se a construção de muros em alvenaria com gradeamento, 

alteração de muro em pedra seca com colocação de painéis galvanizados e colocação de 

rede simples, ou seja: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Vedação a Nascente – construção de muro em alvenaria e gradeamento, com 14,64 m 

de comprimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Alteração de muro existente em pedra seca de 1,00m para 1,20m de altura e 

colocação de painéis galvanizados, com 16,80 m de comprimento; ---------------------------------  

-------- Vedação a poente e sul  - Colocação de rede simples sobre muro em pedra seca 

existente, com 16,00m de comprimento a Poente e 99,10 m a sul; -----------------------------------  

-------- 3 - Efectuada uma análise ao processo, estes serviços não verificam quaisquer 

inconvenientes de ordem técnica e legal. A implantação dos muros/vedações e portões de 

acesso cumprem com os afastamentos ao eixo do caminho. ------------------------------------------  

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

-------- Pelo ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições para que seja 

admitido parecer favorável. Com base no nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, aguardando-se 6 meses para 

apresentação de projecto de especialidades. ------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 114/2005, DE CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDª – EXPOSIÇÃO 

SOBRE BARBECUES NA RUA DA DUBADOURA E LUÍS BIVAR :- Presente uma 

exposição de José Manuel Duarte da Silva, residente na Rua da Dubadoura, n.º 7 – 1º 



     

 

Reunião de 2009/09/01  Página 33 

Esquerdo, na Vila de S. Brás de Alportel, a demonstrar a sua preocupação relativamente à 

colocação clandestina de barbecues no seu prédio, bem como nos prédios contíguos. -----------  

-------- Na sequência de uma anterior reclamação, relativa a este assunto, os serviços de 

fiscalização municipal verificaram in loco que foram efectivamente edificados barbecues nos 

prédios em causa. Foi neste sentido notificada a empresa responsável pela administração dos 

condomínios dos prédios supra referidos para solucionar a questão dos barbecues não 

licenciados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo às informações prestadas pelo serviço de fiscalização em 14 e 29 de Julho 

de 2009, a Câmara Municipal tomou conhecimento da situação e deliberou, por unanimidade, 

mandar notificar novamente a empresa responsável pela administração dos condomínios dos 

prédios em causa, estipulando o prazo de 60 dias para a resolução da situação. -------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar o requerente da presente deliberação.  

-------- Informação da fiscalização: ---------------------------------------------------------------------  

-------- “O Sr. José Manuel Duarte da Silva vem apresentar uma situação que está a 

proliferar nos novos prédios habitacionais e que não obstante a boa intencionalidade dos 

promotores, não está previsto em processo de obras aprovado, tornando-se por isso 

clandestino. Trata-se da edificação de barbecues individuais nos balcões traseiros dos 

edifícios que é um foco de conflitualidades relativas ao fumo, cheiros, gorduras e pior ainda, 

condições de segurança contra incêndios em aglomerados habitacionais.-------------------------  

-------- Neste caso concreto, o processo de obras nº 114/05, sito na Rua da Dubadoura, em 

nome de Construções Beira Serra, existem edificados cerca de 9 barbecues (salvo uma mais 

minuciosa verificação posterior), distribuídos assim: 2 no 2º.Andar do nº.5; 3 no 1º.Andar do 

nº.5; 2 no 2º.Andar do nº7; 2 no 2º.Andar do nº.9. Todos eles instalados nos balcões traseiros 

dos prédios.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Para que seja definida uma postura uniforme e seja dada a necessária publicidade no 

meio, seria urgente uma tomada de posição oficial.” --------------------------------------------------  

-------- MANUEL CARRUSCA DE SOUSA, REGISTO DE ALOJAMENTO LOC AL 

NA RUA LUÍS BIVAR :- Presente um requerimento de Manuel Carrusca de Sousa 

residente na Rua Luís Bívar, n.º 27, nesta Vila, a solicitar o registo de um estabelecimento de 

alojamento local a levar a efeito no prédio onde reside. -----------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 17 de Agosto de 2009, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aceitar o registo devendo proceder-se à vistoria até ao próximo 

dia 09 de Novembro de 2009.------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/09/01  Página 34 

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

-------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Junho, é solicitado o registo de um estabelecimento de hospedagem com 12 quartos e 

capacidade para 32 pessoas, na rua luís Bívar n.º 27 em São Brás de Alportel. ------------------  

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

-------- 1- Para o estabelecimento de hospedagem em causa foi apresentada a respectiva 

certidão de construção anterior a 1951 dispensando a apresentação da licença de 

habitabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

devidamente instruído a Câmara Municipal, ou seja até 9 de Novembro de 2009, poderá 

proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a 

verificar o respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, 

em caso de incumprimento, o registo será cancelado. -------------------------------------------------  

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

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

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

estabelecimento em apreciação.---------------------------------------------------------------------------  

-------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior.” ---------  

-------- MÁRIO RUI MORAIS PINTO DA SILVA, PEDIDO DE INFORMAÇ ÃO 

PRÉVIA PARA DIVERSAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS : Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 52/2009 em que Mário Rui Morais 

Pinto da Silva residente na Rua Fundição de Oeiras, n.º 1, no município de Oeiras, na 

qualidade de promitente comprador de um prédio misto sito em Almargens, deste município, 

apresenta um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de realizar as seguintes 

operações turísticas: alojamento local, hotel rural e habitação unifamiliar.-------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 26 de Agosto de 2009, que abaixo se descreve e de 

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

unanimidade, informar que o requerente deverá instruir um pedido de informação prévia para 

cada tipo de operação urbanística que pretende levar a efeito.---------------------------------------- 
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-------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Pretende o requerente obter um pedido de informação prévia sobre a viabilidade de 

realizar as seguintes operações urbanísticas: alojamento local, hotel rural e habitação 

unifamiliar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Republica de 19 de Junho de 1995, 1.ª série B, alterado por adaptação ao PROT-Algarve 

publicada no Diário da República, 2ª série de 27 de Dezembro de 2007 e ainda alterado pelo 

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009, 

para correcção e rectificação do respectivo Regulamento, 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:           - Área de protecção e valorização a nascente 

(artigo 27.º do RPDM); 

• Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

RAN 
 

• Outras: 
- Confina a ponte com VNC e a norte com 
linha de água; 

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

-------- O interessado apresenta-se como promitente comprador de um prédio misto, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01190/090586, onde pretende obter 

informação sobre a viabilidade de naquele realizar três operações urbanísticas distintas. As 

pretensões são as seguintes: -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Hotel Rural – 20 quartos, restaurante e SPA; --------------------------------------------------  

-------- Unidade de Alojamento Local – com 15 quartos, restaurante e SPA; ----------------------  

-------- Habitação Unifamiliar; ----------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o n.º1 do artigo 14 do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi conferida pela lei n.º60/2007, de 4 Setembro:” Qualquer interessado 

pode pedir à câmara municipal, a título prévio, informação sobre a viabilidade de realizar 
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determinada operação urbanística ou conjunto de operações urbanísticas directamente 

relacionadas…”.---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim, considera-se que o interessado deverá apresentar três pedidos de informação 

prévia independentes uma vez que as operações urbanísticas em causa não estão 

directamente relacionadas. --------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Pelo exposto, é quanto cumpre informação e submeter o assunto à consideração 

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

-------- PROCº Nº 69/2009, DE SOFIA CATARINA GONÇALVES DE BRITO E 

OUTRO – MESQUITA BAIXA – CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIF AMILIAR E 

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

sob o n.º 69/2009, em que Sofia Catarina Gonçalves de Brito e Outro, residentes na rua 

Bernardo Rodrigues de Passos, Lote n.º 5 – 2º Direito, na Vila de S. Brás de Alportel, 

solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia 

unifamiliar e piscina que pretendem levar a efeito num prédio que possuem no sítio da 

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

-------- Atendendo à informação técnica de 31 de Agosto de 2009, que no final se descreve e 

de que deve ser dado conhecimento aos peticionários, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, possibilitar aos requerentes a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, 

no âmbito do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo, dado que é intenção 

mandar informar que não é viável a pretensão pelos motivos expostos na referida informação.  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar a construção de uma habitação unifamiliar. 

Relativamente aos elementos entregues compete-nos emitir o seguinte parecer técnico. --------  

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

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

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

Republica de 19 de Junho de 1995, 1.ª série B, alterado por adaptação ao PROT-Algarve 

publicada no Diário da República, 2ª série de 27 de Dezembro de 2007 e ainda alterado pelo 

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009, 

para correcção e rectificação do respectivo Regulamento, nomeadamente nas Plantas de 

Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, enquadra-se nas 
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seguintes situações: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

• Classificação de uso de solo:    
                                         Classe: - Dos espaços urbanizáveis (artigo 48.º do 

RPDM); 
                                    Categoria: - Dos espaços urbanizáveis a reestruturar 

(artigo 52.º do RPDM); 
                                           Área:           - 

• Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

• Outras: 
- Servido por rede de abastecimento de 
água; 

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

-------- 1 - Situado na Mesquita Baixa – São Brás de Alportel, sob: ---------------------------------  

-------- Prédio rústico, constituído por terra de cultura com árvores, confinante a norte e 

nascente com Manuel Gago Valagão, a sul e poente com João Marcos do Carmo. Área total 

de 340 m2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Matriz urbana nº900, inscrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de 

Alportel sob nº 12768/20000417; -------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Efectuada uma análise ao processo permanecem dúvidas relativas ao caminho de 

acesso à propriedade uma vez que aquele não se encontra registado. Salienta-se que 

tratando-se de uma construção nova a mesma só poderá ser licenciada se forem garantidos 

os acesso viários à mesma.---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Do processo não consta ficha de segurança contra incêndios definido pelo Regime 

Jurídico de Segurança Contra Incêndios (RJ-SCIE) nos termos do ponto n.º2 do artigo 17.º 

do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro em conformidade com o Regulamento 

Técnico de Segurança Contra Incêndio (RT-SCIE), Portaria n.º 1532/2008, de 29 Dezembro, 

que por lapso numa fase de apreciação liminar não foi solicitada. ---------------------------------  

-------- 4 - Verifica-se que o acesso desde a entrada do lote ao edifício habitacional é 

efectuado por 2 rampas, sendo que, uma localiza-se a norte, que se destina a acesso 

automóvel e outra a poente que acede ao piso superior da habitação unifamiliar. Contudo, 

salienta-se que o percurso acessível deverá cumprir com o previsto na secção 3.3 do capítulo 

3 do Decreto-Lei das acessibilidades n.º163/2006, de 8 de Agosto salientando entre outros o 

acesso à cozinha, situação que não se verifica.---------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- 5 - Na sequência do ponto anterior, estes serviços informam que em conformidade 

com o ponto n.º 2.1.1 da secção 2.1 do capítulo 2 do referido diploma das acessibilidades, 

“Os edifícios e estabelecimentos devem ser dotados de pelo menos um percurso, designado 

de acessível, que proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada entre a via pública, o local de entrada/saída principal e todos os espaços 

interiores e exteriores que os constituem. Assim com base no plano de acessibilidades 

apresentado, estes serviços não consideram que o referido percurso esteja em conformidade 

o Decreto-Lei em questão, o que se pretende é um percurso acessível. Não se considera que o 

veículo automóvel esteja previsto como meio de acessibilidade integrante no percurso 

acessível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - Verifica-se a implantação de uma piscina junto ao limite poente da propriedade 

onde é pretensão a construção de um muro com altura inferior a 1.00m face à cota da 

piscina. Estes serviços consideram conveniente que por questões de salvaguarda de 

privacidade o muro em questão apresente uma altura de 1.50 m. Relativamente a este assunto 

salienta-se o descrito no artigo 1360.º da secção IV do capítulo III do Código Civil.------------  

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

-------- Pelo exposto, a pretensão não reúne condições para emissão de parecer favorável. 

Deverá o requerente proceder à justificação e entrega dos elementos solicitados, ajustar a 

solução arquitectónica com vista ao cumprimento do Decreto-lei das acessibilidades 

n.º163/2006, de 8 de Agosto. Por questões de salvaguardar num futuro próximo a 

privacidade dos proprietários da habitação, considera-se conveniente que seja aumentada a 

cércea do muro confinante com a piscina que delimita a propriedade a poente. É quanto 

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

-------- PROCº Nº 21/2009, GUDRUN MONIKA TSCHIGGERL – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉ DIO 

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

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

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

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

-------- De harmonia com a informação técnica de 31 de Agosto de 2009, que abaixo se 

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

por unanimidade, mandar informar que é viável a pretensão.-----------------------------------------  
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-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, de acordo com a legislação aplicável, informar 

o requerente que deverá promover estacionamentos para toda a ocupação do alojamento e 

para os funcionários. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “A requerente entregou no dia 21 de Agosto de 2009 os elementos solicitados no 

ofício nº5881 do dia 18 de Agosto de 2009. -------------------------------------------------------------  

-------- Face aos elementos entregues e aos pareceres favoráveis das entidades consultadas 

quanto à localização da pretensão, nomeadamente da Administração da Região Hidrográfica 

do Algarve e da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve a informação prévia 

ficou correctamente instruído de acordo com o artigo nº3 da Portaria nº518/2008 de 25 de 

Junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - É pretensão da requerente a renovação e ampliação do prédio existente, para 

desenvolvimento de um empreendimento turístico na categoria de turismo em espaço rural, 

sendo que, face ao P.DM. deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M.: ------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ----------------------------------------------------------  
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-------- 1.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

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

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

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

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

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

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

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

-------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, é de aproximadamente 660,0m2 o que não 

excede os 2000,0m2. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - A requerente informa que regularizará a construção da piscina numa fase 

posterior contundo convém salientar que sem o devido parecer da Comissão Regional da 

Reserva Agrícola do Algarve estes serviços não se podem informar favoravelmente sobre a 

construção da piscina. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, estes serviços informam que não vêem nenhum inconveniente à 

renovação e ampliação do prédio existente para desenvolvimento de um projecto para 

turismo rural, uma vez que cumpre o artigo nº23-E do RPDM e os pareceres das entidades 

foram favoráveis à pretensão da requerente. Aquando da fase do projecto de licenciamento 

deverá o responsável ter em conta o estipulado na Portaria n.º937/2008 de 20 de Agosto, a 

Portaria n.358/2009 de 6 de Abril e o Decreto-Lei n.º 39/2008 de 7 de Março.” -----------------  

-------- LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PARA CONFECÇÃO DE 

OUTRO VESTUÁRIO EXTERIOR POR MEDIDA E ACTIVIDADES D E 

ACABAMENTO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO :- Presente um requerimento de Inna 

Nikonenko, residente na Rua Santo António, n.º 12 – 3º Direito, na cidade de Tavira, na 

qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem 

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um atelier de costura na Rua 

Gago Coutinho, n.º 71, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 12 de Agosto de 2009, que a seguir se transcreve e 

em cumprimento do Plano Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico de S. Brás de 

Alportel, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que, quanto à 

localização, existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um atelier de 
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costura no local pretendido---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, possibilitar à requerente a apresentação de 

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

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

-------- LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALH O 

DE VESTUÁRIO :- Presente um requerimento de Inna Nikonenko, residente na Rua Santo 

António, n.º 12 – 3º Direito, na cidade de Tavira, na qualidade de arrendatária, a solicitar que 

lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de um estabelecimento de comércio a retalho de vestuário na Rua 

Gago Coutinho, n.º 71, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração do 

estabelecimento de comércio a retalho de vestuário no local pretendido.---------------------------  
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-------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE TÉNIS NO 

COMPLEXO DESPORTIVO” – PROJECTO DA DECISÃO DE ADJUD ICAÇÃO :- 

Presente o Projecto da Decisão de Adjudicação relativo à empreitada de “Construção de 

Campos de Ténis no Complexo Desportivo”, elaborado pela Divisão de Obras Municipais e 

Serviços Urbanos, e tendo em consideração que apenas uma das três entidades convidadas 

apresentou proposta, propõe a adjudicação da presente empreitada – à firma SportXcellence, 

Unipessoal, Lda., pelo valor de € 149.389,00 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta e 

nove cêntimo) a que acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. -----  

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

-------- Primeiro – Concordar com o presente projecto;------------------------------------------------  

-------- Segundo – Adjudicar a empreitada de “Construção de Campos de Ténis no Complexo 

Desportivo” à firma SportXcellence, Unipessoal, Lda., pelo valor de € 149.389,00 (cento e 

quarenta e nove mil trezentos e oitenta e nove cêntimo) a que acresce o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro – Aprovar a minuta do contrato elaborada pelo Oficial Público. -----------------  

-------- RECLAMAÇÃO DE RUÍDO DO “OK BAR” :- Presente uma segunda reclamação 

entrada nesta autarquia em 4 de Agosto de 2009, relativa ao ruído e distúrbios na via pública 

derivados do funcionamento do estabelecimento “OK Bar” situado na Rua Capitão Caiado, 

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

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da reclamação e deliberou, por 

unanimidade, informar os reclamantes que o estabelecimento em causa está em fase de 

licenciamento, estando a situação a ser analisada. ------------------------------------------------------  

-------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOL AS 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- A Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Judite Gil Gonçalves 

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

-------- “Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho, novas Atribuições de 

Competências das Autarquias Locais, que são transferidas para os municípios as atribuições 

ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, 

fornecimento de refeições escolares e seguros escolares.---------------------------------------------  

-------- Sendo pois competência dos órgãos municipais a atribuição de valores que promovam 

boas condições de aprendizagem e funcionamento das actividades do 1º ciclo e Ensino Pré-
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escolar, vimos propor  que sejam transferidos para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. 

Brás de Alportel, os valores abaixo mencionadas para fazer face às diferentes despesas:------  

-------- Consumos correntes, o valor de 3 043,00€ (três mil e quarenta e três euros) para 

aplicação nas AEC e Prolongamento de horário do Pré-escolar.”----------------------------------  

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

proposta, autorizar a transferência do valor de € 3.043,00 (três mil e quarenta e três euros), 

para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à Secção de 

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO 

ALGARVE :- Presente o ofício n.º 905, de 3 de Agosto do ano em curso, enviado pela 

Associação de Ciclismo do Algarve, com sede em Loulé, a solicitar a atribuição de um 

subsídio no valor de € 827,97 (oitocentos e vinte e sete euros e noventa e sete cêntimos) 

destinado a minorar as despesas decorrentes com a realização do Campeonato do Algarve de 

Downhill e da 3ª Prova da Taça de Portugal de Femininas.-------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor de 

€ 827,97 (oitocentos e vinte e sete euros e noventa e sete cêntimos), conforme solicitado, por 

se entender que estas provas se inserem no âmbito das acções previstas na alínea b) do n.º 4 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

a esclarecer que os ocupantes dos fogos números 6, 10 e 91 do Bairro Social de cento e dois 

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

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

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

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente assunto ao gabinete jurídico 

para analisar as rendas em atraso. -------------------------------------------------------------------------  

-------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do artigo nonagésimo 

primeiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de 

onze de Janeiro, foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e 
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petições despachados pelo Vice-Presidente no período de cinco a trinta e um de Agosto 

último, 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 2892 a 2930, de 

2932 a 2947, de 2949 a 3070, de 3073 a 3096, de 3108 a 3270, de 3273 a 3774, de 3276 a 

3282, de 3300 a 3355 no valor de € 650.855,36;--------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados e anteriores reuniões de 

Câmara a que correspondem os documentos de despesa números 2931, 2948, 3071, 3072, 

3271, 3272, 3275, de 3283 a 3299 no valor de € 37.524,31; ------------------------------------------  

-------- Pagamentos autorizados em reunião de 26 de Outubro de 2005 a que correspondem os 

documentos de despesa números 3097/1 a 3107/6, no valor de € 250.172,63. ---------------------  
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-------- FORMA DE VOTAÇÃO :- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA :- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

-------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

-------- Eu _______________________, Chefe de Divisão de Administração Municipal, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. ---------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


