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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 19/2009 
da reunião ordinária de 29 de Setembro de 2009 

 

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

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

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

 

 

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

de férias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos.------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------  

-------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais.-----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:---------------------------------------------------------------  

-------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 185, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.726.654,80 dos quais 

€ 1.724.001,14 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 1.653,66 

em numerário, este último 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

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

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

--------  – Processo n.º 25/2009, Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel - 

Construção de edifício destinado a Lar de Idosos;------------------------------------------------------  

--------  – Horário de Funcionamento do Café do Clube de Caça e Pesca; --------------------------  

--------  – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel – Adenda ao Protocolo das Tarefeiras; ---------------------------  

--------  – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel – Protocolo Financeiro das Actividades de Enriquecimento 

Curricular; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------  – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel – Protocolo Dança e Música; --------------------------------------  

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

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

-------- Por se tratar da última reunião de Câmara antes das eleições quis deixar um voto de 

apreço ao Vereador Dr. Joaquim Mendoza e um agradecimento pela colaboração prestada ao 

longo destes quatro anos, com toda a democracia, com que desempenhou as suas funções.-----  

--------  Também o Dr. Joaquim Mendoza agradeceu ao Senhor Presidente e restante 

executivo a colaboração prestada, referindo que aprendeu bastante durante este período em 

que foi Vereador. Felicitou-o pelo resultado da votação do passado domingo e desejou as 

maiores felicidades, no futuro, para bem do município, mostrando a sua disponibilidade para 

colaborar no que for necessário.---------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROPOSTA PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIA DOS – 

1º CICLO :- O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta elaborada pela Vereadora a 

Tempo Inteiro, Dra. Judite Gil Gonçalves Neves: ------------------------------------------------------  

-------- “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 atribuição dos valores definidos em reunião de Câmara, e estando em questão 

entrada de novos alunos e posterior análise das condições económicas dos agregados 

familiares-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Proponho que seja transferido para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de 

Alportel a verba de mil cento e setenta e quatro euros (1174,00€), a atribuir aos alunos do 1º 

ciclo do Ensino Básico de acordo com o escalão em que estão inseridos e o ano de 

escolaridade que frequentam.”----------------------------------------------------------------------------  

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

proposta, autorizar a transferência no valor de € 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro euros) 

para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel. Deverá ser considerado 

reforço em próxima alteração orçamental. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade ---------  

-------- PROPOSTA PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIA DOS – 

PRÉ-ESCOLAR:- O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta elaborada pela 

Vereadora a tempo inteiro, Dra. Judite Gil Gonçalves Neves:---------------------------------------- 

-------- “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 

PROPOSTAS 
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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 atribuição dos valores definidos em reunião de Câmara, para o ensino Pré-

escolar  e estando em questão entrada de novos alunos e posterior análise das condições 

económicas dos agregados familiares;-------------------------------------------------------------------  

-------- Proponho que seja transferido para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de 

Alportel a verba de trezentos e noventa euros (390,00€), a atribuir aos alunos do Ensino Pré-

escolar de acordo com o escalão em que estão inseridos.--------------------------------------------  

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

proposta, autorizar a transferência no valor de € 390,00 (trezentos e noventa euros) para o 

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

Contabilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROC.º N.º 70/2009, DE AMÉRICO ALVES FERNANDES E OUTRA – POÇO 

DOS FERREIROS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AM PLIAÇÃO DO 

MOINHO DE VENTO E ALTERAÇÃO PARA HABITAÇÃO UNIFAMIL IAR :- 

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

n.º 70/2009, em que Américo Alves Fernandes e Outra, residentes em Vale Fetal, Charneca 

da Caparica, município de Almada, solicitam informação prévia acerca da ampliação do 

moinho de vento e alteração para habitação unifamiliar, num prédio de que são proprietários, 

sito em Poços Ferreiros deste município. ----------------------------------------------------------------  

-------- Em 14 de Agosto de 2009, foram solicitados, pela autarquia, pareceres técnicos à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-Algarve) e à 

Administração Hidrográfica do Algarve (ARH-Algarve). Na sequência dos pareceres obtidos, 

e atendendo à informação técnica de 23 de Setembro de 2009, que abaixo se transcreve e que 

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

unanimidade, possibilitar aos 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, apenas podendo executar obras de conservação 

com a finalidade de restaurar o moinho de vento. ------------------------------------------------------  

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

-------- “No dia 9 de Setembro de 2009 deu entrada nesta edilidade os pareceres da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento do Regional do Algarve (CCDR-Algarve) e da 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve (ARH-Algarve) que tinham sido 

solicitados na informação técnica de 4 de Agosto de 2009, uma vez que o prédio localiza-se 

em Zona de Protecção à Pousada e em Agrícola Condicionado. ------------------------------------  

-------- Por um lado informa a CCDR-Algarve através do ofício nº ORD-2009-001283 que a 

pretensão localiza-se em “área vedada à construção. Contundo, na referida área não está 

vedada a possibilidade de levar a efeito obras de restauro do moinho do vento, na medida em 

que tais obras de conservação até contribuem para a recuperação do edifício rústico 

tradicional, característico da paisagem rural”.---------------------------------------------------------  

-------- Por outro lado através do ofício nº DP-2009-000400 a ARH-Algarve comunica que a 

impermeabilização de solos pretendida não ira afectar os recursos hídricos e que em relação 

à zona de protecção às captações públicas, também esta não irá ter impacte sobre as 

mesmas, desde que não ocorra infiltração de qualquer tipo de efluentes para o solo. -----------  

REQUERIMENTOS 
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-------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto, estes serviços informam que o requerente poderá executar obras de 

conservação com a finalidade de restaurar o moinho de vento mas não poderá fazer obras de 

ampliação de acordo com o parecer da CCDR-Algarve.----------------------------------------------  

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

-------- PROC.º N.º 25/2007, DE IDÁLIO GAGO DE BRITO LOURO – S. ROMÃO – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE M URO: 

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

n.º 25/2007, em que Idálio Gago de Brito Louro, residente no Montenegro, município de 

Faro, dá resposta ao ofício enviado em 23 de Julho por esta autarquia, relativamente à 

notificação de suspensão da construção de uma vedação junto a caminho pedonal. --------------  

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

técnica de 15de Setembro de 2009: -----------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro – Permitir a construção do muro de vedação, desde que executado dentro da 

propriedade do requerente, que seja uma estrutura amovível e que tenha uma faixa de 3 

metros livres para acesso dos confinantes;---------------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Solicitar ao requerente a entrega de uma declaração em que este se 

comprometa a retirar a vedação em caso de alargamento do caminho pedonal. -------------------  

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

-------- “Em deslocação ao local com os serviços de fiscalização verificou-se: -------------------  

-------- A existência de um caminho pedonal que dá acesso a terrenos que confinam a Norte 

com o do Sr. Idálio Louro; ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- A construção do muro está interrompida na zona da passagem pedonal para este 

continuar a ser acessível, ou seja o acesso pedonal não foi encerrado; ----------------------------  

-------- O Sr.Idálio Louro informa que nunca pretendeu anular o acesso pedonal mas sim 

construir uma vedação dentro da sua propriedade para uma melhor privacidade e segurança. 

-------- De acordo com os elementos entregues e deslocação ao local, o Sr. Idálio Louro 

poderá executar vedação na sua propriedade desde que seja uma estrutura amovível de fácil 

demolição para o caso do alargamento do caminho pedonal.----------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, estes serviços informam que não se vê nenhum inconveniente à 

construção do muro desde que ele seja executado dentro da propriedade do Sr. Idálio Louro 
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e que seja uma estrutura amovível. Deverá o Sr. Idálio Louro entregar declaração a referir 

que se compromete a retirar a vedação em caso de alargamento do caminho pedonal. ---------  

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

-------- PROC.º N.º 75/2009, DE AFONSO BELCHIOR BOTELHO DA LUZ – LARGO 

DA PRAÇA - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 75/2009, em que Afonso 

Belchior Botelho da Luz, residente na cidade de Corroios, solicita a aprovação de projecto 

de arquitectura relativo à alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar que pretende 

levar a efeito num prédio que possui no Largo do Mercado, na Vila de S. Brás de Alportel, 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar a apresentação de 

alegações no âmbito do art.º 101º do Código do Procedimento Administrativo no prazo de dez 

dias, em virtude de ser intenção indeferir a pretensão, devendo apresentar as devidas 

alterações e entregar os documentos em falta nos termos da informação técnica de 25 de 

Setembro de 2009, que abaixo se transcreve e que deve ser dado conhecimento ao requerente.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------- 1 - Localizado no Largo do Mercado, sob prédio urbano constituído por casas 

térreas, com 5 compartimentos e quintal. Descrito na Conservatória do Registo Predial de 

São Brás de Alportel sob o nº 06755/291091;-----------------------------------------------------------  

-------- 2 - Informa o requerente que tendo em conta a antiguidade do edifício existente, é 

pretensão alterar e ampliar o interior do mesmo com a intenção de dotar o espaço de 

melhores condições de habitabilidade, bem como valorizar o espaço envolvente, situação que 

estes serviços não consideram haver qualquer inconveniente, enquadrando o previsto nas 

alíneas a), b), c) e d) do ponto nº1 do artigo 31.º do Regulamento do Plano de Pormenor de 

Reabilitação do Centro Histórico de São Brás de Alportel. ------------------------------------------  

-------- 3 - Da ampliação verifica-se a ocupação de uma pequena parte do logradouro e a 

edificação de mais um piso, constituído uma habitação unifamiliar de tipologia T3. ------------  

-------- 4 - A proposta apresentada define uma área bruta de construção de 115,06 m2, 

ultrapassando os índices previstos (1,20), para a categoria de uso de solo correspondente, 

que resultam do multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre o somatório 

das áreas de construção e a superfície de referência, para a categoria de uso de solo 

correspondente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Relativamente às condições gerais de edificabilidade, a proposta mantém o 

alinhamento frontal existentes, salienta-se que caso seja intenção a recuperação e 

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

-------- 6 - Da pretensão, mantêm-se 9,61 m2 de área de logradouro. O requerente informa 

que este continuará impermeabilizado na sua totalidade, respeitando e cumprindo as regras 

• Ocupação e utilização do solo:    

                                        Categoria: - Estrutura Física e Funcional, (alínea a) do 
artigo 28.º RPP de RCH) 

                                   Subcategoria:        - Parcelas construções existentes a manter, 
(artigo 31.º do RPP de RCH); 

• Servidões e restrições de utilidade 
pública: 

 

- 

• Outras: 
−- Inserida dentro da área de salvaguarda 
restrita; 
- Confina a Sul com Largo do Mercado; 
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construtivas, no que diz respeito às águas pluviais. No entanto o Regulamento prevê no seu 

artigo 16.º que os logradouros devem ser cobertos com vegetação. Estes serviços consideram 

a possibilidade daquele ser revestido com pavimentos permeáveis, contribuindo assim para a 

drenagem e infiltração das águas pluviais.--------------------------------------------------------------  

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

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

principal na fachada recuada pretende a aplicação de reboco hidrófogo e pintado de cor 

branca com tinta não areada ou texturada, assim estes serviços informam que é interdita a 

aplicação de tintas texturadas ou brilhantes nos rebocos ou cantarias dos edifícios em 

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

Uma vez estando previsto a demolição de alguns elementos do edifício existente, estes 

serviços informam que é interdita a remoção ou adulteração de revestimentos identificados 

como elementos notáveis.-----------------------------------------------------------------------------------  

-------- 8 - Da solução proposta está previsto manter os vãos da fachada principal e a 

constituição de novos vãos na fachada recuada e no alçado posterior, sendo previstos em 

alumínio termolacado de cor branco. Destacam-se outros aspectos relevantes: é proibida, 

salvo em situações devidamente justificadas, a aplicação de vidros rugosos ou martelados, 

bem como de todos aqueles, que pela sua cor ou configuração, possam manifestamente 

prejudicar a harmonia da edificação existente ou nova, ou da área envolvente. As portas 

devem ser de madeira lisas ou com almofadas simples, com ou sem óculo, e pintadas de uma 

só cor das definidas no presente Regulamento, ou noutro material alternativo mantendo o 

mesmo aspecto formal. Como sistema de obscurecimento do interior dos edifícios, devem ser 

utilizadas portadas interiores de madeira pintada ou alumínio termolacado nas cores 

tradicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- 10 - Relativamente à chaminé, salienta-se o estipulado no artigo 23.º do Regulamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------- 12 - Considera-se relevante a localização das caixas de visita do prédio em questão e 

das caixas de correio, assim as mesmas deverão ser apresentadas em peça desenhada do 

alçado proposto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 13 - Relativamente ao plano de acessibilidades, a pretensão carece do termo de 

responsabilidade assumindo o cumprimento face ao respectivo Decreto – Lei. No entanto a 

proposta considera o acesso à habitação pela entrada principal onde manter-se-á a cota de 

soleira existente, ou seja 0,06 m contrariando o disposto na alínea 3) do ponto 4.8.2 do DL 

163/2006 de 8 de Agosto. Sobre este assunto estes serviços consideram complicada a 

resolução do problema pois tornar-se-ia inviável dado a largura do passeio e a aproximação 

à estrada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- No interior da habitação a acessibilidade está garantida a um quarto e uma 

instalação sanitária, sala e cozinha. Salienta-se que a os vãos de entrada/saída do fogo, bem 

como de acesso a compartimentos, varandas, terraços e arrecadações, devem satisfazer o 

especificado na secção 4.9 do referido diploma. Contudo estes serviços consideram nada a 

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

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

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

adjacentes, salienta-se apenas nos compartimentos designados como instalação sanitária, 

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

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

-------- 15 - Da pretensão não consta ficha de segurança contra incêndios, solicitada em fase 

de apreciação liminar. Sobre este assunto o requerente informa que dará entrada da mesma 

na próxima fase do processo junto das restantes especialidades, no entanto estes serviços 

informam que a ficha de segurança não é um projecto de especialidades. É um termo de 

responsabilidade do técnico que a elabora, que deve acompanhar o projecto de arquitectura 

e onde estão estipuladas as condições mínimas de segurança a que o mesmo deve obedecer.--  
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-------- 16 - Aquando a iniciação da obra, a delimitação desta deverá ser em tapume sendo 

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

alumínio cor branca ou verde-garrafa, devendo respeitar os seguintes condicionantes: --------  

-------- Os tapumes são colocados de forma a encerrar a obra, com vista a garantir a 

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

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

cobertas que garantam ao público uma passagem convenientemente protegida, devidamente 

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

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

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

-------- Sempre que seja necessário, deverá ser feita de forma a que os mesmos assentem no 

solo em condições sólidas e de maneira a não danificar o pavimento existente; ------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

pretensão, não obstando os pontos em geral, destacando os nº4, nº6 e nº15 da presente 

informação técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim deverá o requerente apresentar as devidas alterações e entregar os elementos 

em falta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 79/2009, DE ÁLVARO MANUEL VALENTE LOURENÇO  – 

AMPLIAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE E CONS TRUÇÃO DE 

MURO DE VEDAÇÃO EM VALE GALEGA :- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 79/2009, em que Álvaro Manuel Valente 

Lourenço, residente no sítio dos Machados, neste município, solicita a aprovação do projecto 

de arquitectura relativo à reconstrução e ampliação de prédio existente e construção de muro 

de vedação que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio Vale Galega - 
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Machados, deste município. Foi deliberado, por unanimidade, na reunião de câmara de 15 de 

Setembro de 2009, mandar informar o requerente que a sua pretensão não era viável pelos 

motivos indicados na informação técnica de 9 de Setembro de 2009, dispondo o requerente do 

prazo de 10 dias, nos termos do Código do Procedimento Administrativo para apresentar 

alegações. Vem o requerente solicitar a prorrogação do prazo por mais 30 dias, em virtude de 

ter verificado, que o prazo que lhe foi estipulado, não é suficiente para dar cumprimento à 

informação técnica supra citada. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- PROC.º N.º 28/2009, DE ADELINO SANTOS BRITO E OUTRA – AVª DA 

LIBERDADE – AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO USO DE COMÉ RCIO PARA 

SERVIÇOS:- 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.------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração de uso. ---------  

---------PROC.º N.º 5/2009, DE PROCOCIL – CONSTRUÇÕES LDA – SOALHEIRA –  

CONSTRUÇÃO DE DUAS MORADIAS GEMINADAS:-  Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 5/2009, em que a firma Prococil – 

Construções, Lda., com sede na cidade de Albufeira, solicita que lhe seja retirada a 

condicionante imposta na deliberação camarária de 26 de Maio último, e que lhe seja 

permitido levantar a licença de construção para poder iniciar a obra. -------------------------------  

-------Atendendo à exposição da firma requerente e em virtude do caminho já se encontrar 

aberto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar emitir a licença de 

construção ficando a aguardar-se pela realização de escritura de registo do alargamento do 

caminho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROC.º N.º 66/2007, DE MIGUEL ÂNGELO MADEIRA CAIADO  – ALPORTEL – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 66/2007, em que Miguel 

Ângelo Madeira Caiado, residente no sítio da Barracha, deste município, solicita a aprovação 
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do projecto de arquitectura relativo à alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar que 

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

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

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

PROC.º N.º 84/2008, DE DIETMAR OCHSENREITER – RUA GAGO COUTINHO –  

ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – ALTERAÇÕES DE PR OJECTO; 

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

n.º 84/2008, em que Dietmar Ochsenreiter e Cecília Ochsenreiter, residentes em Vale de 

Açor de Cima, município de Mértola, a solicitarem a aprovação de alterações ao projecto de 

arquitectura aprovado por deliberação camarária de 07 de Outubro de 2008, referente a obras 

de alteração de uma moradia sita na Rua Gago Coutinho, n.º 12, nesta Vila. ----------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de 

arquitectura inicialmente aprovado, devendo no prazo de seis meses serem entregues os 

projectos das especialidades. ------------------------------------------------------------------------------  

PROC.º N.º 25/2009, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE 

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

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

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

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar novamente, parecer à Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, conforme informação técnica de 25 de Setembro de 2009 que 

abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento aos interessados. ----------------------  

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

-------- “1 - Refere-se o respectivo processo ao licenciamento de um edifício destinado a lar 

de idosos, estacionamento e respectivas obras de urbanização. Na sequência das informações 

prestadas por estes serviços, e com base em alterações efectuadas ao projecto com vista à 

obtenção de pareceres favoráveis das entidades externas a prenunciarem-se, cabe-nos 

informar o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Do Instituto da Segurança Social, I.P, esta entidade informa que “…Face ao exposto, 

e depois de analisada toda a informação apresentada, somos a emitir parecer favorável, para 

a implementação da edificação do equipamento social com a vivência de Lar para Idosos”.---  

REQUERIMENTOS 
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-------- Da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. – Centro de Saúde de S. Brás 

de Alportel – esta entidade mantém o parecer anterior, “Nada a opor ao que se pretende 

desde que seja cumprida a legislação em vigor”.-------------------------------------------------------  

-------- Da Autoridade Nacional de Protecção Civil, esta entidade informa que “…em nada 

altera o parecer contido no ofício nº 2571 de 11/05/2009 deste Comando Distrital de 

Operações de Socorro” que informa que “A aplicação e verificação das condições de SCIE é 

da responsabilidade dos autores e coordenadores dos projectos, conforme artº 6º do Decreto-

Lei nº 220/2008 de 12 de Novembro.”. Mencionando algumas observações. ----------------------  

-------- 2 - No âmbitos dos pareceres solicitados na informação técnica de 9 de Abril de 2009, 

não consta do processo o da Inspecção Geral do Trabalho, contudo estes serviços não 

consideram necessário a solicitação do mesmo aquela entidade uma vez que em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º64/2007 de 14 de Março, nomeadamente no seu artigo 

8.º, o mesmo não é mencionado como obrigatório para o licenciamento ou autorização de um 

equipamento desta natureza. Mais se informa, que após contacto telefónico com a Inspecção-

geral do Trabalho, a mesma referiu que por norma não se costumam pronunciar nesta fase 

sobre estes assuntos. Assim, cabe à excelentíssima Câmara Municipal prenunciar-se sobre o 

assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Relativo ao conteúdo do ofício entregue pela Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, estes serviços verificam efectivamente que o artigo 6.º do Decreto-Lei nº 220/2008 de 

12 de Novembro, refere que, no caso de edifício e recintos em fase de projecto e construção 

são responsáveis pela aplicação e pela verificação das condições de SCIE, os autores de 

projectos e os coordenadores dos projectos de operações urbanísticas, no que respeita à 

respectiva elaboração, bem como às intervenções acessórias ou complementares a esta a que 

estejam obrigados, no decurso da execução da obra, a empresa responsável pela execução da 

obra, o director de obra e o director de fiscalização de obra, quanto à conformidade da 

execução da obra com o projecto aprovado. ------------------------------------------------------------  

-------- 4 - No entanto, tratando-se de um equipamento desta natureza onde são exercidas 

actividades e serviços no âmbito da segurança social, o regime de licenciamento e de 

fiscalização do mesmo rege-se pelo Decreto-Lei nº64/2007 de 14 de Março. Este informa no 

seu ponto 2 do artigo 7.º que “A aprovação do projecto sujeito a licenciamento pela câmara 

municipal carece dos pareceres favoráveis das entidades competentes, nomeadamente do 

Instituto da Segurança Social, I.P., do Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e da 
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Autoridade de Saúde. Mais se informa que o mesmo regulamento refere no seu artigo 8.º a 

obrigatoriedade desses pareceres. ------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim, sobre este assunto, estes serviços consideram que o respectivo projecto de 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios deverá ter parecer obrigatório da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil uma vez que ainda se encontra em vigor a legislação inerente a 

este tipo de equipamentos, remetendo a decisão final à consideração superior. ------------------  

-------- 5 - Considerando a informação técnica de 15 de Junho de 2009, o deferimento do 

projecto de arquitectura dependia do parecer das várias entidades e da avaliação por parte 

da Câmara no que diz respeito à justificação apresentada pelo requerente no âmbito do 

incumprimento do quadro I do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel que 

informa nas folhas 173 e 174 do presente processo o seguinte: “…o edifício em questão 

possui a sua frente frontal para a via pública que o margina, ou seja para a Rua Luis Bívar, a 

frente tardoz será no local oposto, e lateral para poente e nascente. Neste sentido, o edifício 

cumpre o estipulado porque possui igual ou superior a 3 m na parte frontal e lateral e 

bastante superior a 6 m parte do tardoz…”. ------------------------------------------------------------  

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

-------- Pelo exposto, deverá a câmara pronunciar-se sobre o descrito nos pontos nº2, nº4 e 

nº5 da presente informação. -------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- APRECIAÇÃO PRÉVIA DE VIABILIDADE SOBRE O AERÓDROMO NO 

MUNICÍPIO DE LOULÉ: - O senhor Presidente leu em voz alta uma informação prestada 

pela Divisão de Planeamento Urbanístico, que a seguir se transcreve: ------------------------------  

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

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

-------- Solicita a Câmara Municipal de Loulé parecer sobre a servidão aeronáutica a 

constituir com o projecto do aeródromo de Loulé que se localiza entre a A22 e a EN 270 a 

nascente da fábrica de cimento, no âmbito do artigo 5º do Decreto-lei n.º 186/2007 de 10 de 

Maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- 1 - Segundo o Decreto-lei n.º 186/2007 de 10 de Maio Aeródromo é a área definida 

em terra ou na água, incluindo edifícios, instalações e equipamentos, destinada a ser usada 

no todo ou em parte para a chegada, partida e movimento de aeronaves. Aeronaves são 
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qualquer máquina que consiga uma sustentação na atmosfera devido às reacções do ar, que 

não as do ar sobre a superfície terrestre. ----------------------------------------------------------------  

-------- 2 - A servidão aeronáutica de um aeródromo, heliporto ou de uma instalação de apoio 

à navegação aérea representa o conjunto de condicionamentos que visa primariamente 

garantir a segurança e eficiência da utilização e funcionamento dos aeródromos civis e 

militares e das instalações de apoio à navegação aérea e, em consequência disso, a 

protecção de pessoas e bens à superfície.----------------------------------------------------------------  

-------- 3 - No presente caso o Concelho de São Brás de Alportel é abrangido no seu 

quadrante sudoeste (Sítio de Vale Carvalho e Funchais, totalizando cerca de 35ha) pelo 

Sector 3F – 3ª Secção do Canal de Aproximação à pista 28 – sector horizontal à cota de 330 

metros, e pela zona 8 denominada superfície horizontal exterior, que dista até 15km de raio 

com o centro do aeródromo, situada à cota altimétrica de 225m numa extensão de 254ha no 

sector poente do Concelho, desde o Cerro da Cabanita, passando pelos Vilarinhos até ao 

Cerro do Botelho. Em ambos os casos o concelho é afectado pelas secções afastadas dessas 

zonas, onde interessa definir regras de ocupação para construção ou implantação de 

obstáculos que ultrapassem determinados limites em altura.-----------------------------------------  

-------- 4 - O artigo 5º da proposta de decreto lei sobre a presente servidão aeronáutica 

determina que na zona 3 fica sujeito a parecer favorável ou autorização prévia vinculativa da 

autoridade aeronáutica legalmente competente a realização de quaisquer obras, instalações 

e construções, seja qual for a sua natureza, sujeitas ou não a licenciamento municipal, bem 

como a criação de quaisquer obstáculos, mesmo que temporários, e ainda o exercício de 

actividades, designadamente:------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Construções de qualquer natureza, mesmo que sejam enterradas, subterrâneas ou 

aquáticas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Alterações de qualquer forma do relevo e ou da configuração do solo, por meio de 

escavações ou aterros; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Vedações, mesmo que sejam de sebe e como divisória de propriedades; ---------------  

-------- d) Plantações de árvores e ou arbustos; --------------------------------------------------------  

-------- e) Depósitos permanentes ou temporários de materiais explosivos e ou perigosos que 

possam prejudicar a segurança da organização ou da instalação; ----------------------------------  

-------- f) Levantamento de postes, linhas e ou cabos aéreos de qualquer natureza; --------------  

-------- g) Montagem de quaisquer dispositivos luminosos; -------------------------------------------  
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-------- h) Montagem e funcionamento de aparelhagem eléctrica que não seja de uso 

exclusivamente doméstico; ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- i) Quaisquer outras obras, trabalhos, obstáculos ou actividades que possam 

inequivocamente afectar a segurança da navegação aérea ou a eficiência das instalações de 

apoio à aviação civil. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - O artigo 9º da proposta de decreto-lei sobre a presente servidão aeronáutica 

determina que na zona 8 ficam sujeitas a parecer favorável da autoridade legalmente 

competente, a execução de quaisquer obras, instalações e construções, seja qual for a sua 

natureza, sujeitas ou não a licenciamento municipal, carecendo de autorização prévia 

vinculativa da mesma autoridade aeronáutica, a criação de quaisquer outros obstáculos, 

mesmo que temporários, cuja cota máxima referenciada ao Marégrafo de Cascais atinja a 

cota de 225 metros, o que no caso do Concelho de São Brás de Alportel é em praticamente 

todo o território abrangido por essa superfície horizontal externa. ---------------------------------  

-------- 6 - Em ambas as zonas 3F e 8 fica expressamente proibido realizar o lançamento para 

o ar de projécteis ou outros objectos, ou quaisquer outras actividades susceptíveis de por em 

risco a segurança aeroportuária e da navegação aérea (incluindo fogos-de-artifício, focos 

luminosos e outros), bem como o exercício de quaisquer actividades que possam conduzir à 

criação de interferências nas comunicações rádio - avião – aeródromo, ou ainda produzir 

poeiras ou fumos susceptíveis de alterar as condições de visibilidade, sem autorização prévia 

vinculativa da autoridade legalmente competente. No artigo 10º da proposta de decreto-lei 

ainda é referido que na zona 3 todas as construções e instalações que possam conduzir à 

criação de interferências nas comunicações rádio – avião – aeródromo, dependem 

igualmente de parecer favorável da autoridade aeronáutica legalmente competente.------------  

-------- 7 - Quando, sobre uma determinada parcela de terreno ou local, incidirem 

condicionantes ou restrições com a mesma natureza ou objecto, estabelecidas no presente 

diploma para duas ou mais zonas de servidão, aplicar-se-á sempre aquela condicionante ou 

restrição que for mais gravosa ou restritiva, com exclusão das demais. Se se tratar de 

condicionantes ou restrições com diferente natureza ou objecto, para duas ou mais zonas de 

servidão, essas condicionantes ou restrições poderão ser cumulativamente aplicadas.----------  

-------- 8 - Recepcionada a pretensão que se localize nas zonas 3F e 8 (que são as que 

interceptam o Concelho de São Brás de Alportel), a entidade licenciadora solicita parecer à 

autoridade aeronáutica, que emite parecer vinculativo implicando, se desfavorável, a não 

concessão de licença necessária à realização das obras, trabalhos ou actividades requeridos.  
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-------- 9 - É referido no artigo 16º da proposta de Decreto-lei que por motivos de interesse 

público, urgência ou segurança, a autoridade aeronáutica competente poderá, em 

substituição das entidades licenciadoras, promover directamente a demolição das obras, das 

instalações e construções, e a suspensão dos trabalhos, seja qual for a sua natureza, sendo as 

entidades licenciadoras responsáveis pelos respectivos encargos, devendo proceder ao seu 

pagamento no prazo máximo de 10 dias a contar da data da notificação para esse efeito, sob 

pena de a autoridade aeronáutica competente poder promover a correspondente cobrança 

coerciva, constituindo título executivo as certidões de dívida por ela emitidas. Estes serviços 

não concordam com esta disposição, sendo que considera que se devia respeitar o 

procedimento da Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, nomeadamente na Subsecção 3 da Secção 

V do Capitulo III – Execução e Fiscalização. -----------------------------------------------------------  

-------- 10 - No artigo 18º da proposta de Decreto-lei considera-se que para além do 

mecanismo de recurso hierárquico devia estar identificado o de reclamação seguindo o 

Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------  

-------- 11 - O artigo 19º da proposta de decreto-lei deve ter a seguinte redacção: “o presente 

diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”, dando cumprimento ao artigo 

72º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------------------------------  

-------- 12 - Informa-se que a zona 8 que abrange o Concelho de São Brás de Alportel é 

também abrangida pelo Sitio do Caldeirão e Sítio do Barrocal, da Rede Natura 2000 pelo 

que deve o INCNB emitir o competente parecer. Nos elementos técnicos apresentados não 

são apresentados dados sobre impactes ambientas da infra-estrutura em apreciação, pelo que 

não nos é possível pronunciar sobre esta matéria e integrar na presente ponderação. ----------  

-------- 13 - A zona 8 é também trespassada no sentido este-oeste pela linha de Alta Tensão de 

150Kv da Rede Eléctrica Nacional, cujos apoios se encontram a alturas ao solo que variam 

entre 26,50m e 56,65m, constituindo um elemento perfurante da Superfície Horizontal 

Externa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 14 - Tendo em atenção as classificações do Plano Director Municipal eficaz pela 

RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da República de 19 de Julho de 1995, I 

série, com a redacção dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no DR II Série, n.º 99 de 22 

de Maio as zonas terrestres abrangidas no nosso concelho são:-------------------------------------  

-------- a) A norte da Zona 8 são áreas sujeitas a risco de incêndio, montado de sobro e/ou 

azinho e Reserva Ecológica Nacional; -------------------------------------------------------------------  
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-------- b) A Zona 8 Espaço Urbano dos Vilarinhos, Espaço Urbano Histórico de São Romão 

e vários Espaços Urbanizáveis, nomeadamente do Malhão e Soalheira, Espaços de Protecção 

e Valorização a norte e em torno do cerro do Botelho, Espaço Agrícola Condicionado e 

Indiscriminado no sector intermédio. --------------------------------------------------------------------  

-------- c) A zona 3F – canal de aproximação, não abrange nenhum espaço urbano definido 

no PDM, mas sim Espaços de Protecção e Valorização e Espaços de Industria Extractiva. ----  

-------- 15 - Uma vez que são abrangidas áreas urbanas e urbanizáveis na Zona 8, sugere-se 

que no regulamento exista um regime de excepção, onde não seja necessário pedir parecer se 

tratar se de uma pretensão que vá até aos 7m de altura acima da cota do terreno natural, 

mesmo que esta esteja acima dos 225 metros, que constitui a cota da superfície horizontal 

externa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 16 - O estudo entregue ao Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) prevê que o 

aeródromo de Loulé receberá 15 por cento (6450 voos/ano) do tráfego de Faro e custará 

cerca de 50 milhões de euros, servindo como um complemente desta infra-estrutura, 

particularmente na categoria de voos executivos, mercado que cresce 6% ao ano. Para além 

disso prevê-se que seja uma infra-estrutura importante no âmbito da acessibilidade e 

mobilidade, da região com o espaço internacional e com o restante espaço nacional, bem 

como no âmbito da segurança e protecção civil, com destaque para o combate a incêndios 

florestais, pelo que enquanto Concelho vizinho, São Brás de Alportel tem vantagens na 

construção do aeródromo de Loulé. ----------------------------------------------------------------------  

-------- 17 - Recorde-se que o Aeródromo vai ficar integrado em zona definida no PDM Loulé 

em vigor, junto à CIMPOR, e vai ter funções ao nível da aviação geral, privilegiando o 

tráfego de avionetas e mini-jactos particulares, servindo como alternativa à pista de Faro. 

Esta pista, que se prevê venha a ter a ter 1700 metros, terá capacidade para receber aviação 

até 20 toneladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto considera-se esta uma infra-estrutura importante para Loulé e 

concelhos vizinhos, como é o caso de São Brás de Alportel, com mais vantagens do que 

desvantagens, pelo que não se encontram inconveniente na pretensão desde que integradas 

as alterações mencionadas no pontos 9, 10, 11 e 15 da supra apreciação, remetendo-se a 

decisão final à Consideração Superior.”-----------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar que não vê inconveniente 

desde que cumpridos os requisitos da informação técnica.--------------------------------------------  
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-------- RATIFICAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE – “REQUALI FICAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS ” :- O Senhor 

Presidente leu, em voz alta o acordo de colaboração, que abaixo se transcreve:-------------------  

------------------------------------------ Acordo de Colaboração----------------------------------------  

-------- “A Direcção Regional de Educação do Algarve (DREALG), representada pelo 

respectivo Director Regional, e a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel (CM), 

representada pelo seu Presidente, ao abrigo do artigo 17º do Decreto-Lei nº 384/87, de 24 de 

Dezembro, celebram entre si o presente Acordo de Colaboração, nos seguintes termos: -------  

---------------------------------------------------------1º------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------- Objectivo -------------------------------------------------  

-------- O presente Acordo de Colaboração tem por objectivo a requalificação e ampliação da 

Escola Secundária José Belchior Viegas.----------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------2º------------------------------------------------------  

---------------------------------------Competências da DREALG--------------------------------------  

-------- À DREALG compete:-------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 – Garantir o financiamento do empreendimento através de dotações orçamentais 

inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais, nas condições estabelecidas na cláusula 4ª;  

-------- 2 – Prestar, no âmbito das suas atribuições, o apoio técnico que lhe for solicitado 

pela CM; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Promover o registo em favor do Estado, sendo o mesmo transferido para a CM, 

logo que o processo de transferência de competências para a autarquia o venha permitir;-----  

---------------------------------------------------------3º------------------------------------------------------  

----------------------------------- Competências da Câmara Municipal------------------------------  

-------- À CM compete: --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 – Assegurar a elaboração dos projectos do edifício e dos arranjos exteriores 

incluídos no perímetro da Escola; ------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – Assegurar a posição de dona da obra, lançando o concurso, adjudicando e 

garantindo a fiscalização e coordenação da empreitada;---------------------------------------------  

-------- 3 – Assegurar a construção do edifício, na parte relativa à ampliação, bem como da 

requalificação do existente, englobando construção civil, instalação eléctrica, redes de água, 

esgotos, gás e telecomunicações;--------------------------------------------------------------------------  
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-------- 4 – Instalar o equipamento que se encontre em condições de utilização e fornecer o 

mobiliário, material didáctico e equipamento, constantes das tipologias definidas, conforme 

as necessidades verificadas; -------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 – Executar a expensas próprias, os acessos e infra-estruturas urbanísticas de 

suporte ao funcionamento da Escola; --------------------------------------------------------------------  

-------- 6 – Garantir o financiamento da construção, nos termos da cláusula 4ª.------------------  

---------------------------------------------------------4º------------------------------------------------------  

-----------------------------------------Repartição de Encargos-----------------------------------------  

-------- O custo do empreendimento estima-se em 1.350.000€, incluindo IVA a 5% e será 

suportado nas seguintes condições:-----------------------------------------------------------------------  

-------- 1 – A DREALG suportará pelo Piddac a quantia referida de 1.350.000€; ----------------  

-------- 2 – Os pagamentos da DREALG processar-se-ão por transferência para a CM, ao 

abrigo do presente Acordo de Colaboração, após apresentação de autos de medição dos 

trabalhos. A conclusão do pagamento por parte da DREALG processar-se-á após entrega do 

auto de recepção da obra;----------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 – Eventuais alterações ao valor atrás referido que impliquem acréscimo ao custo 

final do empreendimento não terão efeito no valor da comparticipação da DREALG. ----------  

---------------------------------------------------------5º------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- Disposição Geral---------------------------------------------  

-------- A requalificação e ampliação do edifício escolar em apreço deverá iniciar-se no prazo 

máximo de quatro meses e concluir-se até 31 de Dezembro de 2010.” -----------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o presente acordo de 

colaboração. Remetendo-se cópia à Secção de Contabilidade. ---------------------------------------  

-------- MERCADO MUNICIPAL - BAR/CAFÉ, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PAGAMENTOS :- Presente uma informação da Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, 

em regime de substituição, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

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

-------- “Em virtude do Mercado Municipal se encontrar em fase de remodelação, o espaço 

destinado a bar/café encontra-se temporariamente encerrado. --------------------------------------  

-------- Considerando que actualmente não existe um espaço alternativo para a instalação do 

referido bar, propõe-se que durante o período de tempo em que o espaço não esteja em 

condições de ser utilizado se suspenda o pagamento da mensalidade.------------------------------  
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-------- É o que me cumpre informar V.Exa decidirá o que melhor entender acerca deste 

assunto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar suspender o pagamento da 

mensalidade do espaço do bar/café existente no Mercado Municipal, com efeitos a 1 de 

Outubro e até o referido espaço se encontrar em condições de novamente ocupado. ------------- 

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

-------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL  DE 

VENDA A RETALHO DE JORNAIS, REVISTAS, ARTIGOS DE PA PELARIA E 

OUTROS PRODUTOS NOVOS:- Presente um requerimento de Soraia Maria de Jesus 

Moreira , residente no sítio da Campina, deste município, na qualidade de arrendatária, a 

solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na 

instalação e consequente exploração de um estabelecimento comercial de venda a retalho de 

jornais, revistas, artigos de papelaria e outros produtos novos, na Rua Boaventura Passos, 

n.º 50, nesta Vila. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

estabelecimento comercial de venda a retalho de jornais, revistas, artigos de papelaria e outros 

produtos novos no local pretendido. ----------------------------------------------------------------------  

-------- RAMAIS DE ÁGUA EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA  DA 

CÂMARA: - Da Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem 

com os ramais de água efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes em, 

Vilarinhos, Mesquita Alta, Peral, Soalheira, Alportel, Mesquita Baixa, Fonte da Murta, 

Barracha e Cerro do Botelho, num total de dois mil novecentos e oitenta e um euros e doze 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CAFÉ DO CLUBE DE CAÇA E  

PESCA:- Presente o pedido de autorização de horário de funcionamento, requerido em 22 de 

Setembro corrente, pelo Clube de Caça e Pesca de S. Brás de Alportel, para o café situado na 

Rua Luís Bívar, desta Vila.---------------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente apesar de ter competência para autorizar a emissão de horários de 

funcionamento, quis trazer a presente situação à reunião de câmara pelo facto do horário 

solicitado ser bastante alargado e por o café se inserir numa zona residencial. --------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o horário conforme 
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requerido, podendo o mesmo ser alterado em caso de reclamações.---------------------------------  

-------- CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE  ALPORTEL –  

ADENDA AO PROTOCOLO DAS TAREFEIRAS :- A Chefe da Divisão de 

Administração Municipal, em regime de substituição, apresentou a adenda ao Protocolo das 

Tarefeiras, que abaixo se transcreve, celebrado entre a autarquia e o CCD no corrente ano. ----  

---------------------------------------ADENDA AO PROTOCOLO -----------------------------------  

---------------------------------------------- (TAREFEIRAS) ----------------------------------------------  

-------- “No presente ano lectivo 2009/2010 aumentaram as necessidades sentidas por parte 

do Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel relativamente à carência de 

recursos humanos no que respeita aos serviços de limpeza e/ou acompanhamento de crianças 

e jovens com necessidades educativas especiais. Neste sentido torna-se necessário renovar o 

protocolo existente entre o Agrupamento, a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e 

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

Alportel e efectuar as devidas alterações. ---------------------------------------------------------------  

-------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, -----------  

-------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por 

SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------------------------  

-------- E o AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL, 

com sede na Escola E.B. 2-3 Poeta Bernardo Passos, na Rua 1º de Junho, Pessoa Colectiva 

n.º 600083438, representada pela Presidente da Comissão Executiva Instaladora, Violantina 

Felicidade Valente Martins Hilário, adiante designado por TERCEIRO OUTORGANTE,------  

-------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -  

-------- Ponto 1 – A primeira cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redacção: -  

---------------------------------------------------------1ª ------------------------------------------------------  

-------- 1 - “O Primeiro Outorgante, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas 

pelo Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho compromete-se pelo presente protocolo a 
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transferir ao Segundo Outorgante um valor mensal igual às despesas tidas com a 

remuneração e correspondentes encargos inerentes à contratação das tarefeiras necessárias 

aos serviços de limpeza e/ou acompanhamento de crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais;----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo será até ao valor máximo de € 27.000,00 (vinte e sete mil euros).” ---------------------  

-------- Ponto 2 – A quarta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redacção:------  

---------------------------------------------------------4º ------------------------------------------------------  

-------- “O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o 

presente ano lectivo 2009/2010;” ------------------------------------------------- ------------------------  

-------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas.----------------------------  

-------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.”------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro – Aprovar a minuta da adenda ao protocolo; ----------------------------------------  

-------- Segundo – Dar poderes ao Senhor Presidente para a assinar; --------------------------------  

-------- Terceiro – Remeter cópia à Secção da Contabilidade. ----------------------------------------  

--------  – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE  ALPORTEL –  

PROTOCOLO FINANCEIRO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIME NTO 

CURRICULAR :- A Chefe da Divisão de Administração Municipal, em regime de 

substituição, apresentou o Protocolo Financeiro das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, que abaixo se transcreve, a celebrar entre a autarquia e o CCD. -----------------------  

--------------------------------PROTOCOLO FINANCEIRO DAS AEC ---------------------------  

----------------- (ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR) ----------------  

-------- “Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, -----------  

-------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2009/09/29  Página 30 

SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------------------------  

-------- É celebrado entre si o presente PROTOCOLO FINANCEIRO, complementar ao 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO já celebrado entre a Autarquia, o CCD e o Agrupamento, 

que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------1ª ------------------------------------------------------  

-------- 1 - O presente protocolo visa definir a forma como serão efectuadas as transferências 

das verbas entre a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores 

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

---------------------------------------------------------2ª ------------------------------------------------------  

-------- 1 - O Primeiro Outorgante, compromete-se pelo presente protocolo a transferir para 

o Segundo Outorgante toda a verba proveniente da Direcção Regional de Educação do 

Algarve relativa às Actividades Extra Curriculares para o presente ano lectivo 2009/2010. ---  

-------- 2 – A transferência deverá ser feita por tranches, de acordo com o solicitado pelo 

Segundo Outorgante;----------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------3ª ------------------------------------------------------  

-------- O Segundo Outorgante compromete-se a apresentar mensalmente as despesas tidas 

com as remunerações e correspondentes encargos inerentes à contratação em regime de 

prestação de serviços dos professores que irão assegurar o funcionamento das actividades de 

enriquecimento curricular.---------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------4ª ------------------------------------------------------  

-------- O segundo outorgante obriga-se a prestar todas as informações solicitadas pelo 

primeiro outorgante no sentido de lhe ser permitido acompanhar o desenvolvimento das 

actividades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------5ª ------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o 

presente ano lectivo 2009/2010;---------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------6ª ------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, 

sem necessidade de fundamentação.----------------------------------------------------------------------  

-------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  

-------- Primeiro – Aprovar a minuta do presente protocolo;------------------------------------------  

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

-------- Terceiro – Remeter cópia à Secção da Contabilidade. ----------------------------------------  

--------  – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE  ALPORTEL –  

PROTOCOLO DANÇA E MÚSICA :- A Chefe da Divisão de Administração Municipal, em 

regime de substituição, apresentou o Protocolo de Dança e Música, que abaixo se transcreve, 

a celebrar entre a autarquia e o CCD.---------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------- PROTOCOLO -----------------------------------------------  

------------------------------------------ (DANÇA E MÚSICA) ------------------------------------------  

-------- “Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, -----------  

-------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por 

SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------------------------  

-------- É celebrado entre si o presente PROTOCOLO, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------1ª ------------------------------------------------------  

-------- 1 - O presente protocolo tem por objectivo estabelecer uma parceria no âmbito do 

desenvolvimento cultural e desportivo das crianças e jovens do concelho de S. Brás de 

Alportel; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - O segundo outorgante compromete-se a assegurar a continuação do Projecto de 

Dança da Escola Municipal de Dança, bem como, implementar a iniciação da Dança e da 

Música nas Actividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho; --------------  

---------------------------------------------------------2ª ------------------------------------------------------  

-------- 1 - O Primeiro Outorgante, compromete-se pelo presente protocolo, a transferir 

mensalmente ao Segundo Outorgante um valor igual às despesas tidas com a remuneração e 

correspondentes encargos inerentes à contratação, em regime de prestação de serviços, de 
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três professores de Dança e celebração de um contrato de trabalho para um auxiliar de 

educação com experiência na área da música; ---------------------------------------------------------  

-------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo será até ao valor máximo de € 40.000,00 (quarenta mil euros).-------------------------  

---------------------------------------------------------3ª ------------------------------------------------------  

-------- Para a transferência indicada na cláusula anterior do presente protocolo, o Segundo 

Outorgante remeterá ao Primeiro Outorgante indicação concreta do valor a transferir 

através da entrega de um recibo.--------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------4ª ------------------------------------------------------  

-------- Os professores de Dança irão leccionar aulas nas seguintes actividades: ----------------  

-------- 1 - Escola de Dança Municipal: ------------------------------------------------------------------  

-------- a) 3 turmas de Ballet com 2 horas semanais no Pavilhão Municipal;----------------------  

-------- b) 1 turma de Dança Educativa com 1 hora semanal no Pavilhão Municipal; -----------  

-------- c) 2 turmas de dança Jazz Contemporânea com 2 horas semanais no Pavilhão 

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

-------- 2 - Actividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho: ----------------  

-------- a) 10 horas semanais de iniciação à dança. ----------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------5ª ------------------------------------------------------  

-------- O auxiliar de educação desenvolverá as seguintes actividades:-----------------------------  

-------- a) 10 horas semanais de iniciação à música nos Jardins de Infância do Concelho; -----  

-------- b) Acompanhamento dos alunos nas bibliotecas escolares e respectivo apoio;-----------  

---------------------------------------------------------6ª ------------------------------------------------------  

-------- O segundo outorgante obriga-se a prestar todas as informações solicitadas pelo 

primeiro outorgante no sentido de lhe ser permitido acompanhar o desenvolvimento das 

actividades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------7ª ------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e terá a validade de 11 

meses; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------8ª ------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, 

sem necessidade de fundamentação;----------------------------------------------------------------------  



     

 

Reunião de 2009/09/29  Página 33 

-------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro – Aprovar a minuta do presente protocolo;------------------------------------------  

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

-------- Terceiro – Remeter cópia à Secção da Contabilidade. ----------------------------------------  

-------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do artigo nonagésimo 

primeiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de 

onze de Janeiro, foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e 

petições despachados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente no período de 

quinze a vinte e oito de Setembro em curso, no uso das delegações tácitas e outras que foram 

atribuídas ao Senhor Presidente e constantes das deliberações da reunião ordinária realizada 

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

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

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

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

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

sancioná-los.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 3486 a 3522, de 

3524 a 3539, de 3541 a 3571, da 3584 a 3586, de 3590 a 3627, de 3629 a 3725, no valor de € 

409.269,62; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou conhecimento das remunerações a pagar ao pessoal aprovadas em 26 de 

Outubro de 2005, a que correspondem os documentos de despesa números 3572 a 3583, no 

valor de € 254.187,32; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Autorizou, por unanimidade, o pagamento dos documentos de despesa números 3523, 

3540, 3587, 3588, 3628 no valor de € 7.827,16. --------------------------------------------------------  
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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 

  
 


