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CÂMARA MUNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 22/2009 
da reunião ordinária de 10 de Novembro de 2009 

 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura.------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

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

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

-------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 214, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.915.463,65 dos quais 

€ 1.912.421,00 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 2.042,65 

em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. ---------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2009/11/10  Página 3 

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

-------- – Regimento da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel;----------------------------------  

-------- – Representantes do Município nos órgãos da Associação Rota da Cortiça; --------------  

-------- – Bairro Social – Atraso das Rendas; ------------------------------------------------------------  

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

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

-------- O Senhor Presidente informou que recebeu do Grupo Desportivo e Cultural dos 

Machados um convite, para o almoço de aniversário do clube, no próximo dia quinze, pelas 

treze horas, o qual é extensivo a todos os elementos do executivo. ----------------------------------  

-------- O Senhor Presidente apresentou, em nome do executivo municipal, um voto de pesar 

pelo falecimento do Sr. Idálio Brás. Foi deliberado, por unanimidade, expressar à sua família 

e ao Grupo Etnográfico de S. Brás de Alportel as mais sentidas condolências. --------------------  

-------- O Vice-Presidente, apresentou, em nome dos restantes elementos do Partido 

Socialista, as felicitações ao Senhor Presidente da Câmara, pela sua recente eleição, como 

Vice-Presidente da Grande Área Metropolitana do Algarve, nomeação esta que foi recebida 

com agrado e com aclamação. -----------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTE L:- O 

Senhor Presidente entregou uma cópia da proposta do Regimento da Câmara Municipal de 

S. Brás de Alportel, pondo-a à consideração do executivo municipal com vista à sua 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento da Câmara 

Municipal de S. Brás de Alportel, cuja poposta foi entregue na reunião ordinária realizada no 

dia vinte e sete de Outubro último.------------------------------------------------------------------------  

-------- REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS DA ROTA DA  

CORTIÇA :- O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta:---------------------------------  

-------- “António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, tendo em consideração que:-----------------------------------------------------  

-------- a) O Município de São Brás de Alportel é um dos sócios fundadores da Associação 

Rota da Cortiça (ARC), criada em trinta e um de Dezembro de dois mil e três;-------------------  

-------- b) No dia onze de Dezembro de dois mil e sete foram designados para os novos órgãos 

da direcção eleita em Janeiro de 2008, o Vice-Presidente Vítor Manuel Martins Guerreiro, 

para o cargo de Presidente da Direcção e a Dra. Maria Custódia Brás dos Reis para o cargo 

de Secretária da Assembleia Geral; ----------------------------------------------------------------------  

-------- c) Considerando que o número cinco do artigo décimo dos Estatutos da ARC 

determina que os membros dos corpos gerentes têm obrigatoriamente de pertencer aos 

associados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Por força da realização das eleições autárquicas do passado dia onze de Outubro, 

o mandato do anterior executivo camarário terminou, tendo no passado dia vinte e dois de 

Outubro tomado posse os novos órgãos municipais;---------------------------------------------------  

-------- e) Desde modo, torna-se necessário que os órgãos autárquicos indiquem de novo os 

seus representantes para ocuparem os cargos nos órgãos sociais da ARC atribuídos ao 

Município, para o restante período de mandato (até Janeiro de dois mil e dez;-------------------  

-------- Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal: ---------------------------------------  

-------- Um - Indique os seus representantes para os seguintes cargos dos órgãos sociais da 

ARC: Presidente da Direcção e Secretária da Assembleia Geral; -----------------------------------  

-------- Dois - Enquanto sócio fundador da ARC com representação na respectiva 

Assembleia-geral, delibere poderes de representação e exercício de voto no seu Presidente 

nas assembleias-gerais da ARC que se realizem até ao final do mandato daquele órgão.-------  

PROPOSTAS 
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-------- Dos resultados obtidos em função da presente proposta deverão os Serviços 

Municipais dar conhecimento à Associação Rota da Cortiça.” --------------------------------------  

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

-------- Primeiro – Indicar como representantes da Câmara Municipal, o Dr. Vítor Manuel 

Martins Guerreiro, para Presidente da Direcção e a Dra. Maria Custódia Brás dos Reis para o 

cargo de Secretária da Assembleia Geral;----------------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Dar conhecimento da presente deliberação à Associação Rota da Cortiça. --  

-------- DÉCIMA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA DOIS MIL E NOVE :- Foi 

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Engenheiro António Paulo Jacinto 

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

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

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

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

-------- Despesas com pessoal – outros suplementos e prémios - da Assembleia Municipal na 

Administração Autárquica;---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Despesas com aquisição de bens e serviços e transferências correntes da Câmara 

Municipal na Administração Autárquica;----------------------------------------------------------------  

-------- Despesas com aquisição de bens e serviços no Departamento Técnico Municipal;------  

-------- Despesas com aquisição de bens e serviços e transferências correntes na Divisão de 

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

-------- Investimento em equipamento de informática na Administração Autárquica. ------------  

-------- Despesas em empréstimos a médio e longo prazos em passivos financeiros da 

Administração Autárquica;---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Investimento em equipamento de recolha de resíduos no Departamento Técnico 

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

-------- Investimentos em equipamento administrativo, equipamento básico e transferências de 

capital a instituições sem fins lucrativos na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao 

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

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

municipal para o ano em curso, no montante de cento e setenta mil, quatrocentos e setenta 

euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

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

verbas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Decreto-Lei n.º 54 - A/99, de 22 de Fevereiro, a nona alteração orçamental conforme consta 

do mapa anexo, bem como a nona alteração às Grandes Opções do Plano.-----------------------  

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

orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois mil e nove, 

remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação.--------------------------------  

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

1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR:- O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: ---------  

-------Proposta-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Dispõe o artigo 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 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 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 

quer a entrada de novos alunos (transferências), quer a alteração da condição de 

rendimentos do agregado; e posterior análise das condições económicas dos respectivos 

agregados familiares;---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Alportel a verba de (260€) duzentos e sessenta euros a atribuir a alunos do Ensino Básico e 

do Pré – Escolar de acordo com o escalão onde 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 da verba no valor de € 260,00 (duzentos e sessenta euros) 

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

Contabilidade-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 98/2009, DE ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUÍNA E 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E MURO EM COROTELO :- Presente o processo entrado 

na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 98/2009, em que António Manuel Ribeiro, 

residente no sítio do Medronhal, freguesia de Santa Bárbara de Nexe, município de Faro, na 

qualidade de promitente comprador, solicita informação prévia acerca da reconstrução e 

ampliação de ruína, construção de piscina e muros num prédio sito no Corotelo, deste 

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

-------- 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 indeferir a pretensão, nos termos da 

informação técnica de 6 de Novembro de 2009, que abaixo se descreve e de que deve ser dado 

conhecimento ao interessado.------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do promitente-comprador de viabilizar Reconstrução e 

ampliação de ruína, construção de piscina e muros, no terreno em referência, cabe-nos 

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

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

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

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

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

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

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

-------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  

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

-------- Confina a Poente com Estrada Municipal 523. ----------------------------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 31,33 e 23-E do RPDM, sem prejuízos das 

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

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

-------- 1 - Pretende o possível comprador a informação quanto à possibilidade de 

reconstrução e ampliação de ruína, construção de piscina e muros, num terreno localizado 

no Corotelo, composto por prédio urbano – edifício de rés-do-chão com logradouro, área 

REQUERIMENTOS 
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coberta de 113,2m2 descoberta de 867,2m2 perfazendo uma área total de 980,4m2, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3041/19880606 e inscrito sob o artigo nº 622.------  

-------- 2 - É pretensão do promitente-comprador reconstruir e ampliar a construção existente 

e construir uma piscina, face ao P.DM. deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-E do 

R.P.D.M. os seguintes condicionalismos: ----------------------------------------------------------------  

-------- 2.1 - 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. ----------------------------------------------------------------------  

-------- 2.2 - 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.--------  

-------- 2.3 - 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. ----------------------------------------------------------  

-------- 2.4 - 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, não poderá exceder os 300,0m2. -----------  
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-------- 3 - Em deslocação ao local, verifica-se que o acesso à construção existente não se 

encontra nas melhores condições para ser utilizado, sendo da responsabilidade do requerente 

executar as obras necessárias para o melhoramento do caminho. ----------------------------------  

-------- 4 - Relativamente à construção dos muros de vedação terão que cumprir o 

afastamento mínimo de 5m ao eixo da via. --------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Conforme se pode comprovar no registo da Conservatória apresentado, a 

propriedade não se encontra dotada de acesso viário. No entanto em deslocação local 

juntamente com os serviços de fiscalização detectou-se que o acesso é garantido por um 

caminho a Norte da propriedade que faz ligação à EM 523, sendo que esse acesso trespassa 

propriedades confinantes. Assim o interessado deverá apresentar a servidão de passagem 

devidamente registada. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, não estão reunidas condições para emissão de parecer favorável. A 

pretensão carece de acesso devendo o requerente fazer prova do mesmo, conforme o descrito 

no ponto nº5. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 73/2009, DE JOSÉ MANUEL DA SILVA DE JESUS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECUPERAÇÃO, ALTERAÇÃO E AMP LIAÇÃO 

DE PRÉDIO EXISTENTE EM TAREJA :- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico sob o n.º 73/2009, em que José Manuel da Silva de Jesus, 

residente em Santa Catarina da Fonte do Bispo, município de Tavira, solicita informação 

prévia acerca da recuperação, alteração e ampliação de prédio existente no sítio da Tareja, 

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

-------- Na reunião ordinária deste executivo do passado dia 15 de Setembro foi deliberado, 

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 é viável a pretensão pelos motivos expostos na informação técnica 

de 3 de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em 07 de Outubro de 2009, o requerente apresentou alegações relativas ao processo. --  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura, manter a decisão tomada em 15 de Setembro e mandar informar o requerente que não 

é viável a pretensão nos termos da informação técnica de 03 de Setembro já enviada para seu 

REQUERIMENTOS 
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conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 97/2009, DE BRIGITTE ELVIRA BIESINGER E DI RK HEINRICH 

JUNG – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO D E PRÉDIO 

EXISTENTE EM S. ROMÃO :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico sob o n.º 97/2009, em que Brigitte Elvira Biesinger e Dirk Heinrich Jung , 

residentes no sítio do Malhão - S. Romão, deste município, solicitam informação prévia 

acerca da ampliação de prédio existente no referido sítio do Malhão.-------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 06 de Novembro de 2009, que abaixo se 

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

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

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Ampliação de casa existente, 

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

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

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

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

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

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

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

-------- Espaço Urbanizável a reestruturar a Norte; --------------------------------------------------  

-------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  

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

-------- Confina a Norte com Estrada Municipal 523. ------------------------------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 33, 53 do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Ampliação de casa 

existente e a construção de uma piscina e terraço, num terreno localizado no S. Romão, 

composto por prédio urbano – morada de casas térreas composta por hall, sala, 3 quartos, 3 

casas de banho, cozinha, despensa, terraço e logradouro com uma área de superfície coberta 

de 188,0m2 e descoberta de 1772,0m2 e o prédio rústico - terreno de cultura com 

alfarrobeiras e oliveira com uma área de 1960,0m2, confrontando-se a Norte com caminho, 
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descrito o prédio urbano na Conservatória do Registo Predial sob o nº00007/221084 e 

omisso na matriz e o artigo rústico registado nº00018/021184 sob o artigo nº16629. -----------  

-------- 2 - Pretende o requerente ampliar a construção existente em 115,0m2, construir um 

terraço de 110,0m2 e uma piscina de 35,0m2 e piso técnico de 60,0m2.-----------------------------  

-------- 3 - No Espaço Urbanizável a Reestruturar (a Norte) aproximadamente 1290,0m2 de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------- 4 - Verifica-se que a ampliação abrange o prédio rústico a poente do artigo urbano já 

existente sendo apropriado para a presente operação urbanística a constituição de prédio 

misto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à ampliação da construção existente e à 

construção de piscina uma vez que cumpre as disposições do ponto nº3 da presente 

informação técnica e que as construções serão implantadas no Espaço Urbanizável a 

Reestruturar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 95/2009, DE PAULO GIL MENDONÇA PAZ BEJA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM CA VE EM 

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

n.º 95/2009, em que Paulo Gil Mendonça Paz Beja, residente na Rua Alexandre Herculano, 
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n.º 14, no município de Albufeira, solicita informação prévia acerca da construção de moradia 

unifamiliar com cave, num prédio que possui no sítio do Alportel, deste município. -------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 06 de Novembro de 2009, que abaixo se 

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

por unanimidade, mandar informar que não vê inconveniente na pretensão desde que obtenha 

parecer favorável da Direcção Regional de Florestas nos termos do ponto 3 da referida 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de Habitação 

Unifamiliar com Cave, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico:  

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

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

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

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

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

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

-------- Espaço Urbano Estruturante – Categoria II; -------------------------------------------------  

-------- Espaço Agro-Florestal a Nascente; -------------------------------------------------------------  

-------- Confina a Poente com EN2; ---------------------------------------------------------------------  

-------- Área sujeita a risco de incêndio; ----------------------------------------------------------------  

-------- Área de montado de sobro/azinho; --------------------------------------------------------------  

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

-------- Servido por Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas;-------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 43, do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Construção de 

Habitação Unifamiliar com Cave, num terreno localizado no Alportel, composto por prédio 

rústico – terra de cultura com árvores com 2400,0m2, confrontando-se a Poente com estrada, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº00534/170985 e inscrito sob o artigo nº 

18973. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - É pretensão do requerente a construção de 200,0m2 de um só piso com 
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possibilidade de cave.---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - O Decreto-Lei nº 169/2001 de 25 de Maio com a redacção de Decreto-Lei 

n.º155/2004 de 30 de Junho estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, 

em povoamento ou isolados, carece de autorização; introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de 

forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afectada; e inibe por 25 anos a 

afectação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou 

fortemente depreciados por intervenção ilegal.---------------------------------------------------------  

-------- 4 - No Espaço Urbano Estruturante II de acordo com alínea b) do artigo 43 do 

R.P.D.M, nestes espaços é permitida a construção, reconstrução, ampliação ou alteração de 

edifícios em parcelas já constituídas ou em parcelas resultantes de destaque nos termos da 

legislação em vigor, destinada em habitação, comércio, serviços e equipamentos em 

conformidade com as seguintes regras: ------------------------------------------------------------------  

-------- a) Frente mínima da parcela: 7m; ---------------------------------------------------------------  

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

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

-------- c) Cércea máxima: dois pisos; --------------------------------------------------------------------  

-------- d) Tem de ser garantidos os alinhamentos estabelecidos pelas construções existentes 

ou os que venham ser fixados pela Câmara Municipal; -----------------------------------------------  

-------- e) Infra-estruturas: ligadas à rede pública. ----------------------------------------------------  

-------- 5 - È de salientar que a cave se for considerado piso técnico a sua área não será 

contabilizada para o índice de utilização líquido referido no ponto anterior. ---------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à construção da habitação uma vez que 

cumpre as disposições do ponto nº4 da presente informação técnica. É quanto nos cumpre 

informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 2/2009, DE BENIAMINO MURARO E OUTRA – LEGALIZAÇÃO 

DA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO PARA LAVANDARIA E GARAGEM  EM 

CERRO DO BOTELHO :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o n.º 2/2009 em que Beniamino Muraro e Outra, residentes no 

Cerro do Botelho, deste município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo 

à legalização da construção de um anexo para lavandaria e garagem, num prédio de que são 

REQUERIMENTOS 
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proprietários no referido sítio do Cerro do Botelho.----------------------------------------------------  

-------- Atendendo ao parecer desfavorável da CCDR Algarve, à informação jurídica de 19 de 

Outubro e à informação técnica de 6 de Novembro de 2009, que abaixo se transcrevem e que 

devem 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 nas referidas 

informações, sendo ainda intenção da autarquia mandar demolir as construções sem 

licenciamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Informação jurídica :------------------------------------------------------------------------------  

-------- O requerente pretende legalizar a construção de um anexo para lavandaria e 

garagem. A pretensão situa-se na Reserva Ecológica Nacional, mais concretamente em áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo, conforme parecer da CCDRA de 09/09/2009.-----  

-------- De acordo com o supra mencionado parecer, não se encontram reunidos os requisitos 

para que a pretensão possa ser autorizada, em matéria de R.E.N. De acordo com o ponto iv) 

do nº 4 do referido parecer, a área total de implantação (soma das áreas de implantação 

existente e a ampliar) não pode exceder 250,00m2. Quanto a este requisito, afirma-se que, 

conforme as peças do projecto, a área total de implantação da habitação e do anexo será de 

249,32m2. Contudo, acrescenta-se que a área da piscina ilustrada também deve ser 

contabilizada para efeitos de implantação. No parecer é referido que não é conhecida a sua 

situação legal, mas sendo a respectiva superfície de implantação estimada em 45m2, 

excedendo desta forma a área máxima permitida de 250,00m2. -------------------------------------  

-------- De acordo com o processo de obras n.º 88/07 referente à legalização de alteração e 

ampliação de habitação, piscina, casa de máquinas, barbecue e muro de vedação, 

nomeadamente a folhas n.º 354 (cuja cópia se anexa), a piscina possui 9,00 m de 

comprimento, 5,00 de largura e uma profundidade máxima de 2,00. Ora, precisamente os 

45m2 estimados no parecer da CCDRA.-----------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto, julga-se confirmado o sentido desfavorável do parecer emitido pela 

CCDRA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Por último, cumprirá referir que o parecer da CCDRA efectivamente foi recebido fora 

do prazo. Contudo, e conforme art. 67º do D.L. n.º 555/99, de 16/12 com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 04/09, a validade das licenças, admissão das 



     

 

Reunião de 2009/11/10  Página 19 

comunicações prévias ou autorizações de utilização das operações urbanísticas depende da 

sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis em vigor á data da sua 

prática. Mais se acrescente que de acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 24º, o pedido de 

licenciamento deve ser indeferido quando violar, nomeadamente, restrições de utilidade 

pública, como é o caso da Reserva Ecológica Nacional. ---------------------------------------------  

-------- Desta forma e de acordo com o parecer desfavorável emitido pela CCDRA, 

considera-se que deverá ser indeferido o presente pedido, precisamente com fundamento nas 

normas legais supra referenciadas.-----------------------------------------------------------------------  

-------- À Consideração superior,”------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Considerando o parecer emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve e respectiva informação jurídica prestada a 19 de Outubro de 2009 que 

no processo se anexa, estes serviços consideram ser de indeferir o presente pedido. ------------  

-------- Face à existência de trabalhos não autorizados pela Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel e uma vez não susceptíveis de serem legalizados, na propriedade do requerente, a 

prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido.  

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

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

devendo a Câmara prenunciar-se acerca da consequência da existência de trabalhos não 

autorizados e não susceptíveis de serem legalizados.--------------------------------------------------  

-------- É quanto cumpre informação 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 DE 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 - 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dado que é intenção indeferir a 

aprovação do projecto de arquitectura, mandar solicitar ao requerente a apresentação de 

rectificações relativas à construção do muro, nos termos da informação técnica de 03 de 
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Novembro de 2009, que abaixo se transcreve e que deve ser dado conhecimento ao 

peticionário. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar ao requerente a apresentação da ficha 

de segurança contra incêndios no âmbito do D.L. n.º 220/2008, de 12 de Novembro.------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Ampliação e Reconstrução de 

Prédio Existente e Construção de Muro de Vedação, no terreno em referência, cabe-nos 

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

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

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

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

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

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

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

-------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  

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

-------- Confina a Sul com Caminho Municipal 1206. -----------------------------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 23º-E e 31º RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente Alterar e Ampliar um Prédio Existente e Construir Muro de 

Vedação, num terreno localizado no Vale Galega, composto por prédio misto – terra de 

cultura de regadio com árvores, edifício térreo destinado a habitação com 2 pátios e 

armazém com logradouro, confrontando-se a Sul com estrada e a poente com caminho, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 00165/060858 e inscrito sob o artigo 

urbano nº 5809, rústico nº13813 e omisso na matriz o armazém.------------------------------------  

-------- 2 - Da alteração resulta a constituição de uma habitação unifamiliar com quatro 

quartos, sala de estar, sala de jantar, escritório, quatro casas de banho, despensa, 

lavandaria, cozinha e terraços cobertos e descobertos não se verificando no entanto aumento 

do número de pisos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área, perfazendo uma 

área total de 299m2. Contudo a referida situação não contraria os dispostos legais definidos 
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pelo artigo 23-E, do Regulamento do Plano Director Municipal; -----------------------------------  

-------- 4 - 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 à construção do muro de vedação uma vez que confronta com 

Caminho Municipal 1206 ele terá que cumprir 5m de afastamento ao eixo da via. Na planta 

de implantação verifica-se que o muro de vedação paralelo ao Caminho Municipal na sua 

projecção a Poente, parcela do muro a seguir ao portão, não cumpre o afastamento de 5m. 

Deverá o requerente implantar o muro de vedação de forma a cumprir o afastamento de 5m 

na sua totalidade.Com vista a garantir as melhores condições de segurança e visibilidade dos 

condutores, é procedimento por parte destes serviços que a implantação do portão recue 

para o interior do lote mais 3m relativamente ao muro. ----------------------------------------------  

-------- 6 - Quanto ao plano de acessibilidades nada a opor. -----------------------------------------  

-------- 7 - Verifica-se que existem diferenças entre a área registada com a do levantamento 

topográfico, situação que o requerente esclarece que foi resultado de várias desanexações e 

de ter cedido área para o alargamento do caminho municipal 1206. Então o requerente 

solicita que as actualizações do registo sejam entregues a seguir ao deferimento da 

pretensão. Deverá o requerente entregar o novo registo actualizado aquando do pedido de 

licença de construção. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer desfavorável de acordo com o 

ponto nº5 da informação técnica. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

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

-------- PROCº Nº 25/2007, DE IDÁLIO GAGO DE BRITO LOURO – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA UNIFAMILIAR E VEDAÇÃO EM S. ROMÃO :- 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 30 de Setembro por esta autarquia, relativamente à notificação da deliberação 

tomada por este executivo na reunião ordinária de 29 de Setembro, relativa à construção de 

uma vedação junto a caminho pedonal. ------------------------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração a declaração apresentada pelo requerente e de harmonia com a 

informação técnica de 26 de Outubro de 2009, que abaixo se transcreve e que deve ser dado 
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conhecimento ao peticionário, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

construção da vedação, mantendo a faixa de 3 metros livres.-----------------------------------------  

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

-------- “Vem o requerente solicitar esclarecimentos relativamente à construção de vedação 

junto a passagem pedonal. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- O requerente entregou declaração a comprometer-se retirar a vedação em caso de 

alargamento do caminho pedonal declaração que foi solicitada em reunião de câmara de 29 

de Setembro de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A faixa de 3 metros livres a que se refere a deliberação camarária de 29 de Setembro 

de 2009, deverá ser cumprida uma vez que os terrenos a Nascente e a Norte só tem acesso 

através deste caminho de serventia. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- PROCº Nº 92/2009, DE IVO MANUEL DOS SANTOS TOMÉ – CONSTRUÇÃO 

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

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 92/2009, em que Ivo Manuel dos Santos 

Tomé, residente na Urbanização da Bela Vista, sítio da Campina, deste município, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de muro de vedação que pretende 

levar a efeito num prédio que possui no sítio da Campina, deste município. -----------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 03 de Novembro 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: -------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de Muro de 

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

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

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

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

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

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

disposições do Decreto-Lei 73/09 de 31 de Março o imóvel localiza-se em: -----------------------  
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-------- Espaço Agrícola Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

-------- Reserva Agrícola Nacional; ----------------------------------------------------------------------  

-------- Zona Próxima de Protecção às Captações Públicas; ----------------------------------------  

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

-------- Servido por Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas;-------------------------  

-------- Confina a Nascente com Via Não Classificada e a Norte com Futura Circular.-------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos nº 16 e 31 RPDM e pelas disposições do nº9 do 

Decreto-Lei n.º73/09 de 31 de Março, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente construir remodelar o muro existente e colocar rede de 

vedação num terreno localizado no Campina, composto por prédio misto – terra de semear 

com árvores e terreno para construção urbana com uma área de 3190,00m2, confrontando-se 

a Nascente com caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 4041 de 21-

03-1989 e inscrito sob o artigo urbano nº P 9778. -----------------------------------------------------  

-------- 2 - Tratando-se de um prédio sujeito ao regime da RAN, e sem prejuízo da legislação 

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer intervenção carece de consulta a CRRA – 

Algarve, sendo que o pedido deverá ser solicitado junto daquele organismo pelo requerente. -  

-------- 3 - Uma vez que o prédio se encontra Espaço Agrícola Condicionado e Zona de 

Protecção às Captações Públicas, nestes espaços qualquer uso de construção que implique 

impermeabilização do solo está sujeito a parecer prévio da Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Algarve, sendo que o pedido deverá ser solicitado junto daquele 

organismo por estes serviços.------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Analisado o processo verifica-se que o requerente pretende remodelar o muro 

existente a Nascente e uma parte a Norte. Da remodelação do muro verifica-se que o mesmo 

ficará com 2m de altura em que é constituído por 1m em alvenaria onde será colocado 1m de 

placas de rede. A Sul e a Poente o requerente pretende apenas a colocação de rede de 

vedação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Na remodelação do muro o mesmo não carece dos pareceres das entidades 

competentes uma vez que a zona já está impermeabilizada. ------------------------------------------  
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-------- 6 - Relativamente à colocação da rede de vedação pode-se constatar que se trata de 

uma estrutura amovível e de fácil remoção então a mesma não carece de pareceres das 

entidades exteriores porque não impermeabiliza novos solos. ---------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à construção do muro de vedação. É 

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

-------- PROCº Nº 61/2009, DE UNIFARO – UNIÃO DE COOPERATIVAS DE 

HABITAÇÃO DE FARO – U.C.R.L. – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍC IO DE 

HABITAÇÃO COLECTIVA COM 4 PISOS (HABITAÇÃO E COMÉRC IO) + CAVE 

(ESTACIONAMENTOS E ARRECADAÇÃO), EM CAMPINA :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 61/2009, em que a 

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

Praça da Paz, Lote B, na cidade de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à construção de edifício de habitação colectiva com 4 pisos (habitação e comércio) e 

cave (estacionamento e arrecadações) que pretende levar a efeito num prédio sito em 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos nos termos 

do ponto nº 5 da informação técnica de 5 de Novembro de 2009, que abaixo se transcreve e de 

que deve ser dado conhecimento à firma peticionária. -------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a aprovação do projecto para um edifício de habitação com 

dez fogos em regime de estatuto fiscal cooperativo. Compete-nos emitir o seguinte parecer 

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

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

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

de São Brás de Alportel eficaz 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 Alta Densidade, 

(artigo 30.º do RPU); 
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• Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

 
UOPG 1 

• Outras: 

��Confina a nascente com rua Medeiros 
Galvão; 
- Servido por abastecimento de água; 
- Servido por rede de drenagem de águas 
residuais domésticas; 

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

-------- 1 - Localizado no sitio da Campina, sob prédio urbano cuja composição considera-se 

por ser terreno para construção urbana, com 788,725 m2, confrontando a Norte com 

Município de São Brás de Alportel a Sul com João Pereira, Nascente com Rua Dr. Medeiros 

Galvão e Poente com Amândio Dias e Município de São Brás de Alportel. Desanexado do 

prédio nº 15639/20080122. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- Matriz n.º 9843. Descrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de 

Alportel sob o nº 15779/20080521. -----------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - O Edifício de habitação colectivo, alvo da pretensão é contíguo com um outro 

edifício para o mesmo fim (processo de obras nº 60/2009), projectado em artigo distinto. 

Trata-se de duas soluções urbanisticamente articuladas entre si. -----------------------------------  

-------- Ambos são isolados e autónomos entre si com entradas individualizadas, sendo que 

terão apenas em comum a rampa de acesso aos pisos abaixo do solo, de cada um dos 

edifícios. Situação que estes serviços não verificam qualquer inconveniente. ---------------------  

-------- Na sequência do ponto anterior, verifica-se que a rampa de acesso às duas caves 

insere-se no artigo em questão. Sendo que ambas as pretensões pertencem ao mesmo 

proprietário e de acordo com o art. 1543º do Código Civil, o interessado não poderá registar 

a servidão de passagem correspondente a favor do prédio confinante Descrito na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o nº 15639/20080122. ----------  

-------- Assim deverá o requerente dar cumprimento ao descrito em memória descritiva, na 

qual informa que tal situação será “…facilmente contornável com a celebração da primeira 

escritura de compra e venda de um dos fogos.” e que “…bastará, assim, à Unifaro garantir, 

por acordo com os proprietários adquirentes dos fogos, formalizando através de contrato 

(um dos títulos constitutivos das servidões) – que no caso concreto serão as escrituras de 

compra e venda dos fogos – a constituição da servidão de passagem do prédio nº1 a favor do 
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prédio nº2, a qual será então, nessa altura, objecto do respectivo registo da Conservatória do 

Registo Predial.”---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Da proposta, prevê-se um edifício de 4 pisos acima da cota de soleira, destinados 

a habitação e comércio, contemplando estacionamentos e arrecadações em cave. Das 

tipologias habitacionais prevê-se 6 fogos T2 e 4 fogos T3. O bloco 1 contempla uma área de 

implantação de 303,64 m2 e uma área bruta de construção acima do solo de 1224,27 m2, e 

abaixo do solo de 503,07 m2. A cércea será de 13,00 m. ----------------------------------------------  

-------- 4 - Quanto às acessibilidades, a proposta contempla duas lojas com acesso e quatro 

apartamentos adaptados a pessoas com mobilidade condicionada, totalizando 40% do 

número total de apartamentos, verificando o disposto no artigo 23.º e as demais situações 

definidas no Decreto-Lei 163/2006 para esses efeitos. Assim quanto ao plano de 

acessibilidades estes serviços informam nada a opor. -------------------------------------------------  

-------- 5 - O número de lugares de estacionamento a prever no interior do lote é calculado 

segundo parâmetros constantes do quadro I da Portaria n.º 216-B/2008 de 3 de Março, no 

entanto à ainda a considerar, cumulativamente, a seguinte situação: os lugares de 

estacionamento localizados nas garagens de prédios de habitação colectiva serão, 

obrigatoriamente atribuídos, às fracções habitacionais, na proporção de, pelo menos, um por 

fogo, situação que se encontra em conformidade. ------------------------------------------------------  

-------- Efectivamente a pretensão prevê 10 lugares, na proporção de 1 por fogo, em cave, 

alegando que a configuração da parcela, bem como a profundidade máxima do edifício, 

impedem o aumento deste número. De acordo com o anteriormente descrito e considerando 

que o edifício é constituído por 10 fogos, de acordo com a portaria supracitada, a pretensão 

deveria reunir 15 lugares na relação de 1,5 lugares por fogo. ---------------------------------------  

-------- A respectiva portaria define o número total de lugares resultantes da aplicação do 

critério anterior, acrescendo 20% para estacionamento público, situação que resultará em 

contemplar no mínimo mais três lugares de estacionamento. ----------------------------------------  

-------- Considerando ainda, que duas das fracções localizadas no piso térreo, destinam-se a 

lojas para comércio com áreas inferiores a 1000 m2, a pretensão deverá destinar 1 lugar de 

estacionamento por cada 30 m2 de área bruta de construção destinada a comércio. Assim 

para este lote deverá ser considerado no mínimo mais três lugares. --------------------------------  

-------- Em suma, além dos lugares de estacionamento previstos em cave (10), a pretensão 

deveria contemplar mais 12 estacionamentos. ----------------------------------------------------------  
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-------- No entanto o requerente informa que o edifício alvo da pretensão tendo sido 

projectado em conjunto com o prédio nº2, e conforme acordado com os serviços da Câmara 

Municipal, foram considerados 10 lugares de estacionamento adicionais à superfície 

localizados na sua totalidade na parcela 2 (parcela confinante). No entanto esses lugares não 

serão suficientes para totalizar os que por lei são exigidos em particular para este lote e em 

geral para os dois.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Sobre este assunto salienta-se o descrito no ponto nº 1 do artigo 15.º do RPU que 

define que o estacionamento de veículos deverá sempre que possível efectuar-se no interior 

do lote proporcionalmente às necessidades de estacionamento e manobras de descarga a que 

digam respeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que se trata de um edifício destinado ao fim supracitado e tendo em 

conta o inerente interesse subjacente à implementação do mesmo, deverá a autarquia 

prenunciar-se sobre o incumprimento da situação acima exposta. ----------------------------------  

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

nomeadamente face ao regime de edificabilidade e índices previstos pelo Regulamento do 

Plano de Urbanização bem como aos pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

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

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

-------- 7 - Alerta-se para a necessidade de formalizar o Regulamento de Condomínio 

aquando do pedido de propriedade horizontal, estipulando medidas preventivas e cautelares, 

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

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

-------- Ar condicionado – prever uma pré-instalação com a localização da respectiva 

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

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

-------- Parabólicas – optar por um sistema partilhado, colocado apenas 1 unidade para todo 

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

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

-------- 8 - Considera-se que os tapumes a colocar na intervenção aquando a execução da 

obra, deverão garantir o encerramento da obra salvaguardando a privacidade e limpeza dos 

espaços contíguos de acordo com a portaria 101/96 de 3 de Abril, em perfilados de alumínio 

de cor branca ou verde (garrafa).-------------------------------------------------------------------------  
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-------- 9 - Até à autorização de utilização o requerente deverá apresentar o projecto de 

elevadores de acordo com o Decreto-lei 320/02 de 28 de Dezembro devidamente certificado a 

esta edilidade após a conclusão da obra. ----------------------------------------------------------------   

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

-------- Pelo exposto, ressalva-se a condicionante prevista no ponto nº 5 da presente 

informação. O executivo deverá prenunciar-se face à desconformidade prevista no âmbito 

dos estacionamentos contemplados e os que por lei seriam de exigir. ------------------------------  

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

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

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO NA RUA DA DUBADOURA/P OÇO DOS 

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

Municipal sob o n.º72/2008, em que Francisco de Jesus Encarnação, residente na Rua Serpa 

Pinto, na Vila de S. Brás de Alportel, na qualidade de proprietário da operação de loteamento 

urbano na Rua da Dubadoura, apresenta uma proposta para o pagamento da garantia fixada 

pela Câmara Municipal para a conclusão de todas as infra-estruturas. ------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aceitar a proposta apresentada, 

de harmonia com a informação técnica de 04 de Novembro de 2009, que abaixo se transcreve 

e que deve ser dado conhecimento ao peticionário. ----------------------------------------------------  

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

-------- “A Câmara deliberou a 4 de Agosto de 2009, fixar um valor de 260.109,30 para 

ficarem garantidas as infra-estruturas de responsabilidade do requerente. -----------------------  

-------- De acordo com o requerimento apresentado, informa o requerente que o lote nº2 

contempla uma área de construção de 1.868,65 m2. Considerando o valor de 587,22€/m2 por 

aplicação da portaria nº1240/2008 de 31 de Outubro, o preço de construção da habitação 

por m2 do lote nº2 corresponderá a 1.097.308,16€. Assim, verifica-se que a hipoteca do lote 

garante o valor a caucionar.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- No entanto o requerente propõe a hipoteca de 25% desse valor, que representa a 

quantia de 274.321,16 €. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Sobre este assunto estes serviços informam que tal proposta não é legal nem 

tecnicamente possível porque a hipoteca deverá incidir sobre o bem que constitui o direito de 

quem oferece. O requerente que oferece a garantia é titular do lote em causa, assim a 

hipoteca terá que incidir na totalidade do lote. ---------------------------------------------------------  
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-------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Pelo exposto considera-se que a pretensão não é viável. É quanto cumpre informação 

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

-------- PROCº Nº 60/2009, DE UNIFARO – UNIÃO DE COOPERATIVAS DE 

HABITAÇÃO DE FARO – U.C.R.L. – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍC IO DE 

HABITAÇÃO COLECTIVA COM 4 PISOS (HABITAÇÃO E COMÉRC IO) + CAVE 

(ESTACIONAMENTOS E ARRECADAÇÃO) EM CAMPINA :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 61/2009, em que a 

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

Praça da Paz, Lote B, na cidade de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à construção de edifício de habitação colectiva com 4 pisos (habitação e comércio) e 

cave (estacionamento e arrecadações) que pretende levar a efeito num prédio sito em 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos nos termos 

do ponto nº 5 da informação técnica de 5 de Novembro de 2009, que abaixo se transcreve e de 

que deve ser dado conhecimento à firma peticionária. -------------------------------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente a aprovação do projecto para um edifício de habitação com 

dez fogos em regime de estatuto fiscal cooperativo. Compete-nos emitir o seguinte parecer 

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

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

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

de São Brás de Alportel eficaz 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); 

- Zonas verdes, (artigo 39.º do RPU) 
                                   Subcategoria:        - Zonas de Expansão de Alta Densidade, 

(artigo 30.º do RPU); 
- Verde Público de Integração, (artigo 42.º 
do RPU); 

• Unidades Operativas de 
Planeamento e Gestão 

 
UOPG 1 
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• Outras: 

- Confina a norte com Circular norte; 
- Servido por abastecimento de água; 
- Servido por rede de drenagem de águas 
residuais domésticas; 

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

-------- 1 - Localizado no sitio da Campina, sob prédio urbano cuja composição considera-se 

por ser terreno para construção urbana, com 1130,40 m2 de área, confrontando a Norte e 

Nascente com arruamentos, a Sul com João Pereira e Poente com Amândio Dias. Área total 

de 1130,4 m2. Desanexado do prédio nº 12830/20000518. -------------------------------------------  

-------- Matriz n.º 8153. Descrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de 

Alportel sob o nº 15639/20080122. -----------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - O Edifício de habitação colectivo, alvo da pretensão é contíguo com um outro 

edifício para o mesmo fim (processo de obras nº61/2009), projectado em artigo distinto. 

Trata-se de duas soluções urbanisticamente articuladas entre si. -----------------------------------  

-------- 3 - Ambos são isolados e autónomos entre si com entradas individualizadas, sendo 

que terão apenas em comum a rampa de acesso aos pisos abaixo do solo, de cada um dos 

edifícios. Situação que estes serviços não verificam qualquer inconveniente. ---------------------  

-------- 4 - Na sequência do ponto anterior, verifica-se que a rampa de acesso às duas caves 

insere-se no artigo confinante, descrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de 

Alportel sob o nº 15779/20080521. Sendo que ambas as pretensões pertencem ao mesmo 

proprietário e de acordo com o art. 1543º do Código Civil, o interessado não poderá registar 

a servidão de passagem correspondente. Assim deverá o requerente dar cumprimento ao 

descrito em memória descritiva, na qual informa que tal situação será “…facilmente 

contornável com a celebração da primeira escritura de compra e venda de um dos fogos.”----  

-------- 5 - Da proposta, prevê-se um edifício de 4 pisos acima da cota de soleira, destinados 

a habitação e comércio, contemplando estacionamentos e arrecadações em cave. Das 

tipologias habitacionais prevê-se 6 fogos T2 e 4 fogos T3. O bloco 2 contempla uma área de 

implantação de 319,75 e uma área bruta de construção acima do solo de 1230,24 m2, e 

abaixo do solo de 538,59 m2. A cércea será de 13,00 m. ----------------------------------------------  

-------- 6 - O número de lugares de estacionamento a prever no interior do lote é calculado 

segundo parâmetros constantes do quadro I da Portaria n.º216-B/2008 de 3 de Março, no 

entanto à ainda a considerar, cumulativamente, a seguinte situação: os lugares de 

estacionamento localizados nas garagens de prédios de habitação colectiva serão, 
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obrigatoriamente atribuídos, às fracções habitacionais, na proporção de, pelo menos, um por 

fogo, situação que se encontra em conformidade. ------------------------------------------------------  

-------- Efectivamente a pretensão prevê 10 lugares, na proporção de 1 por fogo, em cave, 

alegando que a configuração da parcela, bem como a profundidade máxima do edifício, 

impedem o aumento deste número. De acordo com o anteriormente descrito e considerando 

que o edifício é constituído por 10 fogos, de acordo com a portaria supracitada, a pretensão 

deveria reunir 15 lugares na relação de 1,5 lugares por fogo. ---------------------------------------  

-------- A respectiva portaria define o número total de lugares resultantes da aplicação do 

critério anterior, acrescendo 20% para estacionamento público, situação que resultará em 

contemplar no mínimo mais três lugares de estacionamento. ----------------------------------------  

-------- Considerando ainda, que duas das fracções localizadas no piso térreo com armazém 

em cave, destinam-se a lojas para comércio com áreas inferiores a 1000 m2, a pretensão 

deverá destinar 1 lugar de estacionamento por cada 30 m2 de área bruta de construção 

destinada a comércio. Assim para este lote deverá ser considerado no mínimo mais dez 

lugares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em suma, além dos lugares de estacionamento previstos em cave (10), a pretensão 

deveria contemplar mais 18 estacionamentos. ----------------------------------------------------------  

-------- O requerente informa que o edifício alvo da pretensão tendo sido projectado em 

conjunto com o prédio nº1, e conforme acordado com os serviços da Câmara Municipal, 

foram considerados 10 lugares de estacionamento adicionais à superfície localizados na sua 

totalidade na parcela alvo da pretensão No entanto esses lugares não serão suficientes para 

totalizar os que por lei são exigidos em particular para este lote e em geral para os dois.------  

-------- Sobre este assunto salienta-se o descrito no ponto nº1 do artigo 15.º do RPU que 

define que o estacionamento de veículos deverá sempre que possível efectuar-se no interior 

do lote proporcionalmente às necessidades de estacionamento e manobras de descarga a que 

digam respeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que se trata de um edifício destinado ao fim supracitado e tendo em 

conta o inerente interesse subjacente à implementação do mesmo, deverá a autarquia 

prenunciar-se sobre o incumprimento da situação acima exposta. ----------------------------------  

-------- 7 - No âmbito do Regulamento do Plano de Urbanização, a parcela está integrada 

parcialmente na subcategoria de Verde Público de Integração, ocupando uma faixa a norte 
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com 14m de profundidade. Sobre este assunto o requente informa que essa área ficará 

totalmente desocupada de construção tendo sido libertada para espaço público. ----------------  

-------- 8 - Quanto às acessibilidades, a proposta contempla quatro apartamentos adaptados 

a pessoas com mobilidade condicionada, totalizando 40% do número total de apartamentos, 

verificando o disposto no artigo 23.º e as demais situações definidas no Decreto-Lei 

163/2006 para esses efeitos. Assim quanto ao plano de acessibilidades estes serviços 

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

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

nomeadamente face ao regime de edificabilidade e índices previstos pelo Regulamento do 

Plano de Urbanização bem como aos pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

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

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

-------- 10 - Uma vez que vão ser executadas obras de urbanização, arruamentos e 

estacionamentos e espaços exteriores, deverá o requerente entregar na fase das 

especialidades os projectos dessas obras. ---------------------------------------------------------------  

-------- 11 - Alerta-se para a necessidade de formalizar o Regulamento de Condomínio 

aquando do pedido de propriedade horizontal, estipulando medidas preventivas e cautelares, 

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

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

-------- Ar condicionado – prever uma pré-instalação com a localização da respectiva 

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

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

-------- Parabólicas – optar por um sistema partilhado, colocado apenas 1 unidade para todo 

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

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

-------- 12 - Considera-se que os tapumes a colocar na intervenção aquando a execução da 

obra, deverão garantir o encerramento da obra salvaguardando a privacidade e limpeza dos 

espaços contíguos de acordo com a portaria 101/96 de 3 de Abril, em perfilados de alumínio 

de cor branca ou verde (garrafa).-------------------------------------------------------------------------  

-------- 13 - Até à autorização de utilização o requerente deverá apresentar o projecto de 

elevadores de acordo com o Decreto-lei 320/02 de 28 de Dezembro devidamente certificado a 

esta edilidade após a conclusão da obra. ----------------------------------------------------------------  
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-------- 14 - Alerta-se para a necessidade de formalizar o Regulamento de Condomínio 

aquando do pedido de propriedade horizontal, estipulando medidas preventivas e cautelares, 

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

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

-------- Ar condicionado – prever uma pré-instalação com a localização da respectiva 

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

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

-------- Parabólicas – optar por um sistema partilhado, colocado apenas 1 unidade para todo 

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

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

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

-------- Pelo exposto, ressalva-se a condicionante prevista no ponto nº 5 da presente 

informação. O executivo deverá prenunciar-se face à desconformidade prevista no âmbito 

dos estacionamentos contemplados e os que por lei seriam de exigir. ------------------------------  

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

-------- INSTALAÇÃO DE CARAVANA RESIDENCIAL, DE JOÃO MARCELO  DA 

CONCEIÇÃO MARTINS EM CERRO DA MESQUITA :- Presente a informação dos 

serviços de Fiscalização Municipal, datada de 27 de Outubro de 2009, que a seguir se 

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

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

-------- “No dia 27 de Outubro constatei que o Sr. João Marcelo da Conceição Martins, 

proprietário de um terreno sito no Cerro da Mesquita, havia ali instalado uma chamada 

CARAVANA RESIDENCIAL com 10,0m x 8,0m, sem ser portador de qualquer licença 

camarária para o efeito. A designação “caravana residencial” é pretendida pelo fornecedor 

em virtude da estrutura ser deslocada completamente montada e apetrechada, transportada 

por atrelado, que no seu desmonte é auxiliada por uma grua (ver fotos que se anexam). 

Alega-se não se tratar de edificação em virtude de estar assente numa estrutura ou chassis, 

em tubos de aço, com prumos de assentamento ou rodas, portanto móvel.-------------------------  

-------- Pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, a definição de “edificação” é: a actividade ou 

o resultado da construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de um imóvel 

destinado a utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no 

solo com carácter de permanência. É precisamente este “carácter de permanência” que pode 
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suscitar dúvidas. Mas mesmo assim, a instalação de uma “caravana” está sujeita a 

condicionamentos relativamente a espaços próprios para o efeito.---------------------------------  

-------- A situação que nos preocupa é o munícipe, Sr. João Marcelo, ter desembolsado 

60.650 euros para adquirir um bem que seria destinada à sua habitação (estando 

completamente apetrechado com electrodomésticos, cozinha com forno, placa, chaminé, 

exaustor, frigorífico…, casa de banho, candeeiros, esquentador, camas, etc., induzido pelo 

fornecedor da não necessidade de licenciamento camarário, argumentando ter já instalado e 

vendido centenas destas caravanas sem que lhe tenham até ao momento, levantado nenhuma. 

Anexo documentação elucidativa.”-----------------------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro - Mandar notificar o requerente para retirar a caravana do local no prazo de 

30 dias, nos termos do artigo 23-E do Regulamento do PDM de S. Brás de Alportel, que 

proíbe a edificação dispersa em solo rural, conforme informação técnica de 4 de Novembro de 

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

-------- Segundo - Informar o requerente que foi levantado um auto de noticia de contra 

ordenação nos termos da Lei. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro - Remeter o processo para parecer jurídico. -----------------------------------------  

-------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UMA LOJA DE VESTUÁRIO NA  RUA 

25 DE ABRIL, NA VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL :- Presente um requerimento de 

Maria Paula Costa Fonseca Coelho, residente no sítio do Azinhal e Amendoeira - Estói, 

município de Faro, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto 

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

loja de vestuário, na Rua 25 de Abril, fracção A – loja 5, na vila de S. Brás de Alportel.--------  

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

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

de vestuário no local pretendido. --------------------------------------------------------------------------  

-------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM INSTITUTO DE BELEZA N O 

LARGO DE S. SEBASTIÃO, NA VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL :- Presente um 

requerimento de Maria do Céu Vitorino Ribeiro , residente na Avenida da Liberdade, n.º 68 

– 2º Esq., na Vila de S. Brás de Alportel, 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 Instituto de Beleza, no Largo de S. Sebastião, n.º 20 – 1º Esq., 
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na vila de S. Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Instituto de Beleza no local pretendido. ------------------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, alertar a peticionária para o facto de ser 

necessário dirigir-se à Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal para solicitar a 

mudança de uso da fracção, que actualmente se destina a habitação.--------------------------------  

-------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UMA PAPELARIA NA AVENIDA  DA 

LIBERDADE, NA VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL :- Presente um requerimento de 

Bárbara Chantal Virtudes, residente em S. Romão, Cx. Postal 475-A, neste 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 uma papelaria, na Av. da 

Liberdade, n.º 79 – R/ch., na vila de S. Brás de Alportel. ---------------------------------------------  

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

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

papelaria no local pretendido.------------------------------------------------------------------------------  

-------- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA NA RUA JOÃO DE DEUS, NA VIL A DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente um requerimento de Maria da Conceição Ferreira 

Garcia, a solicitar autorização para a colocação de um toldo fixo na explanada do seu 

estabelecimento comercial, sito na Rua João de Deus, desta Vila. -----------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a requerente que poderá 

usar da prerrogativa de audiência prévia no prazo de dez dias nos termos do art. 101º do 

Código do Procedimento Administrativo, dado ser intenção indeferir a petição por não se 

coadunar com as esplanadas-padrão estabelecidas pelos técnicos da Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal, evitando-se a criação de impactos visuais negativos que este tipo de 

toldos poderá acarretar na Vila de S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, mandar notificar a requerente para retirar o 

toldo no prazo de 15 dias. ----------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LOULÉ – APRESENTAÇÃO DE 

RECURSO, PROCESSO DE OBRAS Nº 23/2004:- O Senhor Presidente apresentou a 

seguinte informação do gabinete jurídico, relativa ao processo supra referido: --------------------  

-------- Informação Jurídica:--------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Em relação ao assunto mencionado em epígrafe, informa-se que conforme conversa 

telefónica havida com o Dr. Manuel Fernandes Barros, foi interposto recurso, sendo que a 

decisão em questão não transitou em julgado. Assim, ter-se-á que aguardar pelo desfecho do 

processo.”----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- NOMEAÇÃO DE VEREADORA A TEMPO INTEIRO :- O Senhor Presidente leu, 

em voz alta, o teor do seu despacho de 27 de Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado 

em epígrafe e que se passa a transcrever: ----------------------------------------------------------------  

-------- “Na sequência da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal realizada no 

dia 27 de Outubro de 2009, e usando da faculdade que me confere o n.º 4 do art.º 58º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, nomeio a Vereadora Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, portadora do Bilhete de 

Identidade número 11284796, emitido em 12/02/2004, pelo Arquivo de Identificação de 

Lisboa, a Tempo Inteiro, a partir do próximo dia 28 de Outubro inclusivé. -----------------------  

Deste despacho deverá ser dado conhecimento ao executivo municipal na sua próxima 

reunião ordinária.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES, DELEGAÇÃO E SUB DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL :- O Senhor 

Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 28 de Outubro de 2009 sobre o assunto 

mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever:-------------------------------------------------  

-------- “Tendo em consideração que em reunião desta Câmara Municipal realizada no dia 

vinte e sete de Outubro de dois mil e nove foram delegadas, nos termos da Lei, várias 

competências da Câmara Municipal no signatário;---------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração que na referida reunião, o presidente da câmara informou os 

restantes membros do executivo municipal que delegava as suas competências próprias e 

subdelegava as que lhe haviam sido delegadas pela Câmara Municipal, nas suas faltas e 
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impedimentos, no Vice-Presidente, o Vereador a Tempo Inteiro Dr. Vítor Manuel Martins 

Guerreiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Nos termos do n.º 1 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determino a atribuição ao Vice-

Presidente, Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, o exercício de actos necessários à gestão 

corrente relacionados com as áreas da Cultura e Património, do Desporto, dos Tempos 

Livres, da Saúde, do Ambiente e Espaços Verdes, do Abastecimento de Água e Saneamento, 

dos Transportes Municipais, Oficinas Gerais e Viaturas, da Mobilidade, Trânsito e 

Sinalização.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Nos termos do n.º 2 do artigo 69º da Lei referida no ponto 1, delego e subdelego, 

no âmbito exclusivo do exercício das funções nas áreas definidas no ponto anterior, no Vice-

Presidente, Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro as seguintes competências:---------------------  

-------- Representação do Município na Comissão Municipal de Trânsito;------------------------  

-------- Assegurar a execução das deliberações da Câmara Municipal; ----------------------------  

-------- Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal; ------------------------  

-------- Proceder a consultas e autorizar a realização de despesas orçamentadas e o 

respectivo pagamento, nas condições legais, até ao limite de vinte e cinco mil euros;-----------  

Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal com destino a entidades ou 

organismos públicos;---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dirigir os recursos humanos dos serviços municipais afectos às áreas acima 

distribuídas, à excepção de recrutamento e exoneração de pessoal;--------------------------------  

Organizar e gerir os transportes escolares em estreita colaboração com o signatário, 

detentor do pelouro da Educação;------------------------------------------------------------------------  

-------- Propor a atribuição de apoios financeiros e outros a associações ligadas ao 

Desporto, à Cultura e à Saúde;----------------------------------------------------------------------------  

-------- Decidir sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos; -------  

Mandar proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da 

legislação aplicável;----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos.”-----------------------------  

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

-------- DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES, DELEGAÇÃO E SUB DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA VEREADORA A TEMPO INTEIRO DA CÂMARA  
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MUNICIPAL :- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 28 de 

Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever: --------  

-------- Tendo em consideração que em reunião desta Câmara Municipal realizada no dia 

vinte e sete de Outubro de dois mil e nove, sob proposta do signatário, foi deliberado fixar em 

dois o número de vereadores a tempo inteiro;----------------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração que na mesma reunião foram delegadas, nos termos da Lei, 

várias competências da Câmara Municipal no signatário; -------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração que pelo despacho do signatário de 27 de Outubro de 2009 

foi nomeada como Vereadora a Tempo Inteiro a Dra. Marlene de Sousa Guerreiro.------------  

-------- Nos termos do n.º 1 do artigo 69º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determino a atribuição à Vereadora a 

Tempo Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, o exercício de actos necessários à gestão 

corrente relacionados com as áreas da Acção Social, da Habitação, da Juventude, do 

Turismo, da Defesa do Consumidor, das Contra-Ordenações, dos Mercados e Feiras e da 

Comunicação e Informação;-------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nos termos do n.º 2 do artigo 69º da Lei referida no ponto 1, delego e subdelego, no 

âmbito exclusivo do exercício das funções nas áreas definidas no ponto anterior, na 

Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, as seguintes competências:---  

-------- Assegurar a execução das deliberações da Câmara Municipal; ----------------------------  

-------- Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal; ------------------------  

-------- Proceder a consultas e autorizar a realização de despesas orçamentadas e o 

respectivo pagamento, nas condições legais, até ao limite de vinte e cinco mil euros;-----------  

-------- Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal com destino a entidades ou 

organismos públicos;---------------------------------------------------------------------------------------  

Dirigir os recursos humanos dos serviços municipais afectos às áreas acima distribuídas, à 

excepção de recrutamento e exoneração de pessoal; 

-------- Determinar a instrução dos processos de contra-ordenação e aplicar as coimas, nos 

termos da lei;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Propor a atribuição de apoios financeiros e outros a associações ligadas à Acção 

Social.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS :- O Senhor Presidente leu, em 
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voz alta, o teor do seu despacho de 28 de Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em 

epígrafe e que se passa a transcrever:---------------------------------------------------------------------  

-------- “Tendo em consideração que por meus despachos, foram nomeados como Vice-

Presidente e Vereadora a Tempo Inteiro, respectivamente, o Dr. Vítor Manuel Martins 

Guerreiro e a Dra. Marlene de Sousa Guerreiro;------------------------------------------------------  

-------- Tendo, ainda, em consideração o disposto nos artigos 68º e 69º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;----------------------  

-------- Determino que, nas minhas ausências e impedimentos, deverá o Senhor Vice-

Presidente movimentar todas as contas bancárias da autarquia mediante a assinatura de 

cheques e outras autorizações que lhe sejam apresentadas pelos Serviços Municipais e, nas 

ausências e impedimentos de ambos, deverão tais actos ser praticados pela Vereadora a 

Tempo Inteiro.”----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRECTOR DO DEPARTAMEN TO 

TÉCNICO MUNICIPAL :- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 

23 de Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever:-  

-------- “Com o objectivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a 

sua recepção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e dos 

n.os 1 e 2 do art.º 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego no Director de do Departamento Técnico Municipal 

(DTM), Helder Brito Rosa, as seguintes competências: -----------------------------------------------  

-------- Assinar a correspondência da autarquia destinada a quaisquer entidades públicas ou 

privadas, dos processos que decorrem no DTM;-------------------------------------------------------  

-------- Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários adstritos ao DTM;--------------------  

-------- Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos funcionários adstritos ao DTM com respeito pelo interesse do serviço;---------------  

-------- Autorizar a restituição de documentos relativos a processos, desde que se tornem 

dispensáveis aos serviços e sejam requeridos por particulares ou empresas;---------------------  

-------- Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados, desde que solicitado pelos legítimos interessados;--------------------------------------  

-------- Autorizar, mediante o pagamento devido, o envio de cadernos de encargos, 
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programas de concurso e outros relativos a concursos ou consultas municipais;----------------  

-------- Solicitar directamente aos funcionários adstritos ao Departamento de Administração 

e Finanças e às outras Divisões Municipais colaboração em matéria relacionada com as 

áreas Administrativa e Financeira e Urbanismo, de modo a facilitar o exercício das suas 

competências;------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assinar certidões, declarações e outros, após autorização superior;----------------------  

-------- Assinar a correspondência da autarquia, no tocante aos assuntos relacionados com o 

DTM, após despacho superior;----------------------------------------------------------------------------  

-------- Praticar outros actos e formalidades de carácter instrutório necessários ao exercício 

da competência decisória do delegante.”----------------------------------------------------------------  

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

-------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DA DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL :- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu 

despacho de 23 de Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a 

transcrever: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Com o objectivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a 

sua recepção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e dos 

n.os 1 e 2 do art.º 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego na Chefe da Divisão de Administração Municipal 

(DAM), em regime de substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto as seguintes competências:---  

Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários adstritos à DAM;------------------------------  

-------- Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos funcionários adstritos à DAM com respeito pelo interesse do serviço;-----------------  

-------- Autorizar a restituição de documentos relativos a processos arquivados na respectiva 

divisão, desde que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos pelos particulares;  

-------- Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados na respectiva divisão, desde que solicitado pelos legítimos interessados;-----------  

Assinar certidões e atestados, da respectiva divisão, após autorização superior;----------------  

-------- Proceder às diligências internas e externas, com vista ao pedido de renovação de 

licenças e outros que dependam unicamente do cumprimento de formalidades burocráticas, a 

fim de habilitarem o signatário a proceder a despacho definitivo que recairá sobre a petição 
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(anúncios, ocupação da via pública à excepção das destinadas à Divisão de Planeamento 

Urbanístico, horário de funcionamento, realização de leilões, etc.);--------------------------------  

-------- Remeter à Secção de Recursos Humanos, para efeitos de informação, todas as 

petições internas e externas, a fim de habilitarem o signatário à tomada de decisão final;-----  

-------- Solicitar directamente aos funcionários adstritos ao Departamento Técnico Municipal 

e às outras Divisões Municipais colaboração em matéria relacionada com Plano Plurianual 

de Investimentos, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, de modo a facilitar o exercício 

das suas competências;-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Praticar outros actos e formalidades de carácter instrutório necessários ao exercício 

da competência decisória do delegante.”----------------------------------------------------------------  

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

-------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DA DIVISÃO FINAN CEIRA 

E PATRIMONIAL :- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 23 de 

Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever: --------  

-------- “Com o objectivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a 

sua recepção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e dos 

n.os 1 e 2 do art.º 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego na Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial (DFP), 

em regime de substituição, Lília Cristina Martins Pires as seguintes competências:-------------  

-------- Assinar a correspondência da autarquia no tocante a: ---------------------------------------  

-------- Remeter requisições, depois das mesmas serem autorizadas e assinadas;----------------  

-------- Remeter cheques, notas de crédito ou informações sobre transferências bancárias, 

relativos a facturação e/ou transferências e subsídios, depois dos referidos documentos terem 

sido devidamente assinados pelo Tesoureiro, pelo signatário ou por quem esteja habilitado 

para o efeito;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários adstritos à DFP;----------------------  

-------- Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos funcionários adstritos à DFP com respeito pelo interesse do serviço;-----------------  

-------- Autorizar a restituição de documentos relativos a processos arquivados na respectiva 

divisão, desde que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos pelos particulares;  

-------- Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 
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arquivados na respectiva divisão, desde que solicitado pelos legítimos interessados;-----------  

-------- Assinar certidões e atestados, da respectiva divisão, após autorização superior;-------  

Remeter directamente à Secção de Contabilidade, toda a correspondência externa enviada 

por fornecedores e outros, no que concerne a facturas, recibos, notas de crédito, entre 

outros;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Remeter directamente à Secção de Contabilidade, todos os cheques e notas de 

transferências bancárias, nomeadamente as provenientes de Impostos Directos, Fundos 

Comunitários, e para pagamento de taxas e tarifas, a fim de serem recebidas e contabilizadas 

por esta secção;----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Solicitar directamente aos funcionários adstritos ao Departamento Técnico Municipal 

e às outras Divisões Municipais colaboração em matéria relacionada com Plano Plurianual 

de Investimentos, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, de modo a facilitar o exercício 

das suas competências;-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Praticar outros actos e formalidades de carácter instrutório necessários ao exercício 

da competência decisória do delegante.”----------------------------------------------------------------  

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

-------- DESIGNAÇÃO DO NOTÁRIO PRIVATIVO :- O Senhor Presidente leu, em voz 

alta, o teor do seu despacho de 23 de Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em 

epígrafe e que se passa a transcrever:---------------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando que, de harmonia com a alínea b) do n.º 2 do art.º 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

compete ao Presidente da Câmara designar o funcionário que serve de notário privativo para 

lavrar os actos notariais expressamente previstos pelo Código do Notariado;--------------------  

-------- Designo a Técnica Superior, Dra. Lisa Maria de Passos Pinto Cardoso para exercer 

as funções de notário privativo e a Chefe da Divisão de Administração Municipal, em regime 

de substituição, Dra. Ema Paula Guerreiro Pinto, para a substituir nas suas faltas ou 

impedimentos.”----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELAS EXECUÇÕES FISCAIS:- O 

Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 23 de Outubro de 2009 sobre o 

assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever:---------------------------------------  

-------- “Designo a Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de substituição, 
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Dra. Lília Cristina Martins Pires responsável pelo serviço de execuções fiscais e a Chefe da 

Divisão de Administração Municipal, em regime de substituição, Dra. Ema Paula Guerreiro 

Pinto, para a substituir nas suas faltas ou impedimentos.”-------------------------------------------  

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

-------- DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO :- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o 

teor do seu despacho de 23 de Outubro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e 

que se passa a transcrever: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando que, de harmonia com a alínea c) do n.º 2 do art.º 68.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

compete ao Presidente da Câmara designar o funcionário que serve de oficial público para 

lavrar todos os contratos em que a Lei o preveja ou não seja exigida escritura pública.--------  

-------- Designo a Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de substituição, 

Dra. Lília Cristina Martins Pires para exercer as funções de Oficial Público e a Chefe da 

Divisão de Administração Municipal, em regime de substituição, Dra. Ema Paula Guerreiro 

Pinto, para a substituir nas suas faltas ou impedimentos.”-------------------------------------------  

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

-------- POUSADAS DE PORTUGAL – SUSPENSÃO DA ACTIVIDADE DA 

POUSADA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o oficio n.º GPP/CA.180, de 08 de 

Outubro de 2009, enviado pelo Grupo Pestana Pousadas, S.A., com sede em Lisboa, a 

informar que a Pousada de S. Brás de Alportel, a partir do dia 12 de Outubro de 2009, irá 

suspender temporariamente a sua actividade. Justifica este facto com a menor procura neste 

período e com a recente abertura da Pousada do Palácio de Estói. Esclarece que durante o 

período de encerramento serão realizadas obras ou trabalhos de grande manutenção e 

conservação. Informa ainda que não irá proceder ao despedimento colectivo, nem à suspensão 

ou redução dos contratos de trabalho. --------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter à 

Assembleia Municipal para tomada de conhecimento. ------------------------------------------------  

-------- CALENDÁRIO DE TURNOS DE SERVIÇOS DAS FARMÁCIAS PARA  2010:-  

-------- Da Administração Regional de Saúde do Algarve, com sede em Faro, foi presente o 

ofício n.º 438/09, de 26 de Outubro de 2009, remetendo, em anexo, proposta da escala dos 

turnos das farmácias a praticar no ano de dois mil e dez na área deste município. ----------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que não se vê 
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inconveniente na escala apresentada. ---------------------------------------------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROGRAMA DO PRÉ-ESCOLAR PA RA O 

ANO 2009/2010 – “PrÈ: PROGRAMA DE COMPETÊNCIAS” DA ASSOCIAÇÃO 

PREVENIR:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte informação relativa ao assunto em 

epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Para dar continuidade ao trabalho já desenvolvido pela Associação Prevenir junto da 

nossa comunidade escolar; nomeadamente e especificamente para a faixa etária das crianças 

de pré-escolar; se apresenta para aprovação a proposta para o ano lectivo 2009/2010 do 

programa “ PRÉ: programa de Competências” destinado a 10 educadoras/turmas dos nossos 

estabelecimentos de ensino Pré- Escolar em S. Brás de Alportel. O programa é composto de 

materiais didácticos a utilizar em contexto de aula, com actividades e exercícios de 

aprendizagem para educadoras e alunos; face aos bons resultados dos anos anteriores é 

importante a continuidade deste tipo de intervenção.” -------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

€ 3.900,00 (três mil e novecentos euros) à Associação PREVENIR. --------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL :- Presente uma comunicação de 16 de Outubro último, remetido por um grupo 

de alunos da Escola Secundária José Belchior Viegas, a solicitar a concessão de um subsídio 

para minimizar os custos da sua deslocação à IX Conferência Internacional, do Observatório 

Internacional de Democracia Participativa, cujo tema é “Jovens e a Democracia 

Participativa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

valor de € 500,00 (quinhentos euros) à Escola Secundária de S. Brás de Alportel, por entender 

que a acção mencionada se integra no disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CLUBE DE ARTES MARCIAIS DE  S. BRÁS 

DE ALPORTEL :- Presente uma comunicação do Clube de Artes Marciais de S. Brás de 

Alportel , a solicitar comparticipação financeira para aquisição de um ringue. --------------------  

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

valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) ao Clube de Artes Marciais de S. Brás de Alportel, por 
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entender que a acção mencionada se integra no disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter cópia à Secção da Contabilidade.-----  

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

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

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

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

€ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco euros) conforme solicitado e remeter cópia à 

Secção da Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSEMBLEIA DISTRITAL DE FA RO:- 

Presente o ofício de 17 de Setembro de 2009, remetido pela Assembleia Distrital de Faro, a 

solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às dívidas existentes. -------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

€ 1.051,00 (mil e cinquenta e um euros) conforme solicitado. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, remeter cópia à Secção da Contabilidade. ----------------------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALP ORTEL :-  

-------- Presente uma comunicação da Paróquia de S. Brás de Alportel, de 28 de Setembro 

de 2009, a solicitar apoio financeiro para custear o arranjo do telhado da Igreja de S. Romão. -  

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

€ 10.000,00 (dez mil euros), conforme solicitado. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade.  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ACTA – A COMPANHIA DE TEAT RO DO 

ALGARVE :- Presente a comunicação remetida no dia 5 de Novembro de 2009, pela ACTA 

– A Companhia de Teatro do Algarve, solicitando o apoio financeiro de € 5.000,00 para 

pagamento do espectáculo “Canto Nono”.---------------------------------------------------------------  

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

valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) à ACTA, por entender que a acção mencionada se 

integra no disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 

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

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ALGAR – CAMPANHA “TAMPINHA  SÓ 
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COM GARRAFINHA” :- Presente o ofício número SAI/AMAL/925/2009, do dia 16 de 

Setembro de 2009, pela AMAL -  Comunidade Intermunicipal do Algarve, propondo a 

atribuição de um subsídio à ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. 

com o objectivo de comparticipar a divulgação da Campanha “Tampinha só com a 

Garrafinha”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 300,00 (trezentos euros), conforme solicitado. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. -  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E 

AMBLÍOPES DE PORTUGAL :- Presente o ofício número SAI/AMAL/520/2009, do dia 

02 de Junho de 2009, pela AMAL -  Comunidade Intermunicipal do Algarve, propondo a 

atribuição de um subsídio à ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes. com vista a apoiar 

a aquisição de um veículo. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 1.180,00 (mil cento e oitenta euros), conforme solicitado. Remeta-se cópia à Secção da 

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AREAL – AGÊNCIA REGIONAL D E 

ENERGIA E AMBIENTE DO ALGARVE :- Presente o ofício número 

SAI/AMAL/519/2009, do dia 02 de Junho de 2009, pela AMAL -  Comunidade 

Intermunicipal do Algarve , propondo a atribuição de um subsídio à AREAL – Agência 

Regional de Energia e Ambiente do Algarve, com vista a apoiar o projecto “Pacto dos 

Autarcas”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 900,00 (novecentos euros), conforme solicitado. Remeta-se cópia à Secção da 

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ALMARGEM – ASSOCIAÇÃO DE D EFESA 

DO PATRIMÓNIO CULTURAL E AMBIENTAL DO ALGARVE :- Presente o ofício 

número SAI/AMAL/945/2009, do dia 16 de Setembro de 2009, pela AMAL -  Comunidade 

Intermunicipal do Algarve , propondo a atribuição de um subsídio à ALMARGEM – 

Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, com o objectivo de 

apoiar a candidatura ao PROVERE – Algarve Sustentável.-------------------------------------------  
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-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte e oito euros), conforme solicitado. Remeta-se cópia 

à Secção da Contabilidade.---------------------------------------------------------------------------------  

-------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS :- Presente uma 

informação prestada pelo Sector de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que a 

ocupante do fogo número 10 do Bairro Social de cento e dois fogos não pagou 

atempadamente a renda respeitante 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. ---------------------------------------------------  

-------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 27 de Outubro a 9 de Novembro em curso, no uso das 

delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- 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 Municipal 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 4126, 4127, de 

4138 a 4140, de 4143 a 4228, de 4230 a 4239, 4254, de 4263 a 4326, de 4328 a 4356, de 4358 

a 4370, no valor de € 196.348,43;-------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em anteriores reuniões a que 

correspondem os documentos de despesa números 4128 a 4137, 4141, 4142, 4229, de 4240 a 

4253, de 4255 a 4262, 4237 e 4357, no valor de € 35.380,83. ----------------------------------------  
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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 da Divisão de Administração Municipal, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. ---------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


