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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º23/2009 
da reunião ordinária de 24 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. ----------------------------------  



     

 

Reunião de 2009/11/24  Página 2 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------  

-------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 224, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.984.655,68 dos quais 

€ 1.981.477,97 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 2.017,65 

em numerário e € 160,06 em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. --  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

Manuel Valentim Viegas dos Ramos, residente actualmente no sítio da Malhada do Judeu, 

freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, município de Tavira, para referir que possui 

um prédio no sítio da Cabeça do Velho, município de S. Brás de Alportel, onde para além da 

casa de habitação possui igualmente uma fábrica de enchidos, uma malhada de porcos e uma 

vedação, para os quais teve de obter previamente o licenciamento. No entanto, verifica que 

um vizinho, seu partilheiro, está a construir uma vedação, tendo para o efeito retirado as 

caixas de correio. Perante tais factos, pretende saber se a referida vedação foi licenciada pela 

Câmara e se foi efectuado algum pedido para retirar as caixas de correio. -------------------------  

-------- O Senhor Presidente informou que irá solicitar à fiscalização que se desloque ao local 

para averiguar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

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

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

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

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

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

--------  – Auxílios Económicos a Alunos Carenciados; ----------------------------------------------  

--------  – Processo n.º 106/2008, de Maria Madalena Viegas Gonçalves Bom - Alteração e 

Ampliação de moradia unifamiliar, em Machados;----------------------------------------------------  

--------  – Processo n.º 83/2009, de Construções Serrainveste, Lda., - Alteração de prédio 

existente, em Funchais;------------------------------------------------------------------------------------  

--------  – Proposta de Alteração de Itens do Regulamento do Prémio Literário Juvenil João 

Belchior Viegas;--------------------------------------------------------------------------------------------  

--------  – Nomeação de Instrutora e Escrivã para os Processos de Contra-Ordenação;-----------  

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

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

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- COMISSÕES DE VISTORIAS:- Do Departamento Técnico Municipal foi presente 

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

-------- “Nos termos das disposições do artigo sexagésimo quinto do Decreto-lei número 

quinhentos e cinquenta e cinco, barra, noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei número sessenta, barra, dois mil e sete de quatro de 

Setembro, a vistoria necessária para o efeito do artigo sexagésimo quarto do mesmo diploma 

relativa à concessão da autorização de utilização de edifício ou suas fracções, deverá ser 

composta, no mínimo por três técnicos, a designar pela câmara municipal, dos quais pelo 

menos dois devem ter habilitação legal para ser autor de projecto, correspondente à obra 

objecto de vistoria, segundo o regime da qualificação profissional dos técnicos responsáveis 

pela elaboração e subscrição de projectos. Assim, é de propor, para o efeito, a comissão 

técnica de vistorias composta de entre técnicos:-------------------------------------------------------  

-------- Celina da Conceição Camilo Coelho, Arquitecta; --------------------------------------------  

-------- Cristina Maria Gama de Jesus Baptista, Arquitecta; ----------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 

suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro;-----------------------------------------------  

-------- Telma Cristina Vaz Rasquinho, Engenheira; --------------------------------------------------  

-------- Carlos Antonino Rita Soares, Fiscal Municipal. ----------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

-------- Da utilização e conservação do edificado: ----------------------------------------------------  

-------- Nos termos das disposições do artigo nonagésimo do Decreto – Lei número 

quinhentos e cinquenta e cinco, barra, noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei número sessenta, barra dois mil e sete, de quatro de 

Setembro, a vistoria necessária para o efeito (dever de conservação), deverá ser composta, 

uma comissão, com, no mínimo três técnicos a designar pela câmara municipal. Assim, 

propõe-se os seguintes técnicos: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Cristina Maria Gama de Jesus Baptista, Arquitecta; ----------------------------------------  

-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro;-----------------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 

PROPOSTAS 
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suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Celina da Conceição Camilo Coelho, Arquitecta; --------------------------------------------  

-------- Telma Cristina Vaz Rasquinho, Engenheira; --------------------------------------------------  

-------- Carlos Antonino Rita Soares, Fiscal Municipal. ----------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

-------- Das Obras de Urbanização: ---------------------------------------------------------------------  

-------- De forma a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização (definidas 

conforme alínea h) do artigo segundo do Decreto – Lei número quinhentos e cinquenta e 

cinco, barra, noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida 

pela Lei número sessenta, barra, dois mil e sete, de quatro de Setembro, mediante o seu 

acompanhamento – por uma comissão de peritos – no decurso da sua realização e para o 

efeito estabelecido no artigo octogésimo sétimo do Decreto – Lei número quinhentos e 

cinquenta e cinco, barra, noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as alterações 

número cento e setenta e sete, barra, dois mil e um, de quatro de Junho (recepção provisória 

e definitiva das obras de urbanização). Assim é de propor, para o efeito, a comissão técnica 

de vistorias composta de entre os seguintes técnicos:-------------------------------------------------  

-------- Cristina Maria Gama de Jesus Gama Baptista, Arquitecta; --------------------------------  

-------- Hélder Brito Rosa, Engenheiro;-----------------------------------------------------------------  

-------- Carlos Antonino Rita Soares, Fiscal Municipal. ----------------------------------------------  

-------- Augusto António, Fiscal de Obras.--------------------------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 

suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Celina da Conceição Camilo Coelho, Arquitecta; --------------------------------------------  

-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro;-----------------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

-------- Dos Empreendimentos turísticos destinados à actividade do Alojamento Turístico: --  

-------- (Decreto-Lei número trinta e nove, barra, dois mil e oito de sete de Setembro 

alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e vinte e oito, barra, dois mil e nove de catorze 

de Setembro, atinente ao regime Jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos 

empreendimentos turísticos) ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Nos termos das disposições do artigo trigésimo do Decreto-lei número trinta e nove, 
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barra, dois mil e oito de sete de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e vinte 

e oito, barra, dois mil e nove de catorze de Setembro, a vistoria necessária, para os efeitos do 

artigo supracitado (autorização ou comunicação de utilização para fins turísticos), deverá 

ser composta por três técnicos a designar pela câmara municipal, dos quais, pelo menos, dois 

devem ter formação e habilitação legal para assinar projectos correspondentes à obra 

objecto de vistoria. Assim, é de propor, para o efeito, a comissão técnica de vistorias 

composta pelos seguintes técnicos: ----------------------------------------------------------------------  

-------- Celina da Conceição Camilo Coelho, Arquitecta; --------------------------------------------  

-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro;-----------------------------------------------  

-------- Cláudia Isabel Vicente Custodio, Geógrafa; --------------------------------------------------  

-------- Carlos Antonino Rita Soares, Fiscal Municipal. ----------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 

suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Cristina Maria Gama de Jesus Baptista, Arquitecta; ----------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

-------- Da Instalação de Abastecimento de Combustíveis, Líquidos e Gasosos Derivados do 

Petróleo:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- (Decreto – Lei número duzentos e sessenta e sete, barra, zero dois, de vinte e seis de 

Novembro, alterado pelo Decreto-Lei número trezentos e oitenta e nove, barra, dois mil e 

sete de trinta de Novembro, para efeitos de licenciamento e fiscalização de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento) --------------------------  

Nos termos das disposições do artigo décimo segundo do Decreto – Lei número duzentos e 

sessenta e sete, barra, zero dois, de vinte e seis de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei 

número trezentos e oitenta e nove, barra, dois mil e sete de trinta de Novembro, a vistoria 

necessária, para os efeitos do artigo décimo quarto do mesmo diploma (concessão da licença 

de exploração), deverá ser composta por dois técnicos a designar pela câmara municipal. 

Assim, é de propor, para o efeito, a comissão técnica de vistorias composta de entre os 

seguintes técnicos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro;-----------------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 
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suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Cláudia Isabel Vicente Custódio, Geógrafa. --------------------------------------------------  

-------- Carlos Antonino Rita Soares, Fiscal Municipal. ----------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

-------- No âmbito do Regime do Exercício da Actividade Industrial para efeitos de Vistoria 

de Controlo: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- (Decreto – Lei número duzentos e setenta, barra, zero um, de doze de Outubro que 

revoga o Decreto-Lei número sessenta e nove, barra dois mil e três de dez de Abril) ----------  

-------- Nos termos das disposições do Decreto – Lei supra referido, para efeitos do artigo 

quadragésimo oitavo do mesmo diploma a comissão técnica de vistorias deverá ser composta 

com técnicos a designar pela câmara municipal, sendo que para o efeito propõe-se os 

seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Cláudia Isabel Vicente Custódio, Geógrafa. --------------------------------------------------  

-------- Carlos António Rita Soares, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 

suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro. -----------------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

-------- Da Licença de Exploração Industrial: --------------------------------------------------------  

-------- (Decreto – Lei número sessenta e nove, barra, zero três, de dez de Abril alterado pelo 

Decreto – Lei número cento e oitenta e três, barra, zero sete, de nove de Maio) ----------------  

-------- Nos termos das disposições do Decreto – Lei número duzentos e setenta, barra, zero 

um, de doze de Outubro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto – Lei número 

trezentos e quarenta, barra, zero sete, de doze de Outubro, para os efeitos do artigo trigésimo 

primeiro do mesmo diploma (concessão da licença de exploração), deverá ser composta por 

técnicos a designar pela câmara municipal. Assim, é de propor, para o efeito, a comissão 

técnica de vistorias composta de entre os seguintes técnicos: ---------------------------------------  

-------- Cláudia Isabel Vicente Custódio, Geógrafa. --------------------------------------------------  

-------- Carlos Antonino Rita Soares, Fiscal Municipal-----------------------------------------------  

-------- No caso das faltas e impedimentos de qualquer destes elementos, os elementos 

suplentes serão os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------  
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-------- José Domingos Branco Candeias, Engenheiro. -----------------------------------------------  

-------- Plínio Messias Duarte, Fiscal Municipal. -----------------------------------------------------  

-------- Miguel Nuno Lésico Pilonas; --------------------------------------------------------------------  

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

-------- Pelo exposto, é de propor que em sede de Reunião de Câmara seja apreciado e 

deliberado sobre as Comissões Técnicas apresentadas no âmbito de cada vistoria 

preconizada e supra referida nos termos legais em vigor. -------------------------------------------  

É quanto nos cumpre informar, e submeter o assunto à Consideração Superior.” ---------------  

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

proposta aprovar as diferentes comissões de vistoria. -------------------------------------------------  

-------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte 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  a 

entrada de novos alunos (transferências),vistas as  condição 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 (120€) cento e vinte euros a atribuir a alunos do Ensino Pré – Escolar de 

acordo com o escalão onde estão inseridos e o ano de escolaridade que frequentam. Ver 

quadro em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 120,00 

(cento e vinte euros) para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel. ----------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO REGULAMENTO DO PRÉMIO 

LITERÁRIO JUVENIL JOÃO BELCHIOR VIEGAS:- Presente a Proposta de Alteração  

de Itens do Regulamento do Prémio Literário Juvenil João Belchior Viegas, apresentada pelo 

Vereador da Cultura, Dr. Vítor Guerreiro, que a seguir se transcreve:------------------------------  

-------- Proposta:-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Proposta de Alteração de Itens do Regulamento do Prémio Literário Juvenil “João 

Belchior Viegas”-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Justificação da proposta de alteração -----------------------------------------------------  

-------- A experiência das primeiras três edições do prémio literário juvenil revelou que são 

os jovens do ensino básico dos 1º/2º e 3º ciclos que aderem com maior entusiasmo, 

particularmente quando motivados pelos seus professores.------------------------------------------  

-------- As categorias criadas abrangem faixas etárias muito amplas, dificultando a 

apreciação dos trabalhos elaborados por crianças e jovens em etapas de desenvolvimento 

bio-psíquico muito diferentes. ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Neste âmbito, o júri da última edição propôs que a Biblioteca Municipal colocasse à 

consideração dos Herdeiros de João Belchior Viegas e à Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel a alteração das categorias e respectivos prémios. ------------------------------------------  

-------- 2 - Proposta de Alteração ------------------------------------------------------------------------  

-------- Concorrentes: -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Podem apresentar trabalhos, todos os jovens, entre os 9 e os 20 anos, que residam, 

trabalhem ou estudem no município de São Brás de Alportel. ---------------------------------------  

-------- Categorias:-----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- São estabelecidas 3 categorias de concorrentes: ---------------------------------------------  

-------- 1. Faixa etária dos 9 aos 12 anos; -------------------------------------------------------------  

-------- 2. Faixa etária dos 13 aos 15 anos; ------------------------------------------------------------  

-------- 3. Faixa etária dos 16 aos 20 anos; ------------------------------------------------------------  

-------- Prémios: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- São estabelecidos três prémios únicos:---------------------------------------------------------  

-------- 1. Um Prémio, no valor de cento e cinquenta euros (150,00 €), a atribuir ao melhor 

trabalho dos jovens concorrentes, da faixa etária dos 9 aos 12 anos;------------------------------  

-------- 2. Um Prémio, no valor de duzentos e cinquenta euros (250,00 €), a atribuir ao 

melhor trabalho dos jovens concorrentes, da faixa etária dos 13 aos 15 anos; -------------------  
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-------- 3. Um Prémio, no valor de quinhentos euros (500,00 €) a atribuir ao melhor trabalho 

dos jovens concorrentes da faixa etária dos 16 aos 20 anos. ----------------------------------------  

-------- O júri poderá ainda, e caso o entenda, atribuir menções honrosas a trabalhos 

apresentados ao concurso.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

de alteração ao Regulamento.-----------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 93/2009, DE UTTA HEDWING ADELE CAMILA GERTRUD EVA 

MARIA ADOLFINE VON LUKOWICZ – ALTERAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR EM MACHADOS:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 93/2009, em que Utta Hedwing Adele Camila 

Gertrud Eva Maria Adolfine Von Lukowicz, residente no sítio dos Machados, neste 

município solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo a alterações de moradia 

unifamiliar que pretende levar a efeito num prédio que possui no referido sítio dos Machados, 

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

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

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 18 de Novembro de 2009, que no final se descreve e de que 

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

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alterações de Moradia 

Unifamiliar, 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: ----------------------  

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

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

-------- Confina a Norte com sistema multimunicipal de drenagem de Águas Residuais 

Domésticas;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Confina a Poente, a Norte e Nascente com Via Não Classificada. -----------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 31,33 e 23-E do 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 a alteração da Moradia Unifamiliar, num terreno 

localizado no Machados, composto por prédio misto – edifício de rés-do-chão e terra de 

REQUERIMENTOS 
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cultura com árvores com uma área coberta de 96,0m2 e descoberta 2604,0m2 contabilizando 

uma área total de 2700,0m2, confrontando-se a Norte, Nascente e Poente com caminho, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2298 de 11-11-1987, inscrito sob o 

artigo nº 13923 a matriz rústica e nº9966 – P a matriz urbana. -------------------------------------  

-------- 2 - A alteração a efectuar consiste na criação de uma segunda instalação sanitária 

numa habitação unifamiliar no compartimento do atelier uma vez que não se encontra 

interligado com o restante.--------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Da alteração não existe impermeabilização de solos então a pretensão não carece 

de parecer da CRRA-Algarve. ----------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Verifica-se na pretensão do requerente não há aumento da área de construção nem 

aumento do número de pisos. Então a referida situação não contraria os dispostos legais 

definidos pelo artigo 23-E, do Regulamento do Plano Director Municipal; -----------------------  

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

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores;--------------------  

-------- 6 - Quanto às acessibilidades a alteração em causa não vai originar nem agrava 

desconformidades. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável.Com base no nº4 do 

artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro, aguardando-se 6 meses para apresentação de projecto de especialidades É quanto 

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

-------- PROCº Nº 69/2009, DE SOFIA CATARINA GONÇALVES DE BRITO E 

OUTRO – CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E PISCINA EM 

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

Municipal sob o n.º 69/2009, em que Sofia Catarina Gonçalves de Brito e Outro, residentes 

na Rua Bernardo Rodrigues de Passos, Lote n.º 5 – 2º Direito, na Vila de S. Brás de Alportel, 

solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de uma moradia 

unifamiliar e piscina que pretendem levar a efeito num prédio que possuem no sítio da 

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

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

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 20 de Novembro de 2009, que no final se descreve e de que 
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deve ser dado conhecimento aos peticionários. --------------------------------------------------------  

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

-------- “No âmbito da informação prestada pelos serviços técnicos a 31 de Agosto de 2009 e 

consequente deliberação camarária de 1 de Setembro de 2009, vem o requerente apresentar 

resposta às questões solicitadas. Assim efectuada uma análise aos elementos apresentados 

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

-------- Do processo consta ficha de segurança contra incêndios em conformidade com o 

Regime Jurídico de SCIE, Decreto-Lei nº 220/2008 de 12 de Novembro e respectiva Portaria 

nº 1532/2008, de 29 de Dezembro.-----------------------------------------------------------------------  

-------- O caminho de acesso já se encontra devidamente registado, estando localizado a 

norte da propriedade.--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A proposta ora apresentada, verifica as questões levantadas no âmbito do Decreto-Lei 

nº 163/2006 de 8 de Agosto, sendo que sobre este assunto nada mais há a acrescentar. --------  

-------- Relativamente ao muro previsto no limite poente da propriedade, considera-se que a 

respectiva solução salvaguarda a privacidade dos proprietários quer da presente habitação 

quer face ao prédio confinante. --------------------------------------------------------------------------  

-------- Na sequência dos pontos acima descritos, procede-se à análise do respectivo projecto 

de arquitectura quanto aos restantes parâmetros urbanísticos. -------------------------------------  

-------- 1 - É pretensão uma habitação unifamiliar de tipologia T3, constituída por dois pisos 

e cércea igual a 6.00 m, cuja superfície de pavimento será de 216, 20 m2. Assim quanto à 

edificabilidade a pretensão não viola o disposto no artigo 52.º do Regulamento do Plano 

Director Municipal de São Brás de Alportel.-----------------------------------------------------------  

-------- 2 - O projecto de arquitectura verifica os pressupostos apresentados pelo 

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

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

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

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

-------- Face ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições para emissão de 

parecer favorável, devendo no prazo de seis meses apresentar as respectivas especialidades. -  

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- PROCº Nº 76/2006, DE BRUNO ALEXANDRE DE BRITO ALVES SOARES 

LOPA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA EM FONTE DO TOURO:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico sob o n.º 76/2006, em que Bruno Alexandre de Brito Alves Soares 

Lopa, residente no sítio da Calçada, deste município, solicita informação prévia acerca da 

construção de uma moradia unifamiliar, num prédio que possui no sítio de Fonte de Touro, 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente de que a sua 

pretensão não é viável, nos termos da informação técnica de 17 de Agosto de 2009, já enviada 

para conhecimento do requerente e da informação jurídica de 18 de Novembro de 2009 que 

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

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

-------- “O requerente solicitou informação prévia acerca da construção de uma moradia em 

“zona de expansão dos Vilarinhos”.---------------------------------------------------------------------  

-------- Feita a análise do processo verificou-se que o local se situa em “Área Agrícola 

Indiscriminada” e “Reserva Agrícola Nacional” para além de apresentar irregularidades 

conexionadas com anterior destaque. -------------------------------------------------------------------  

-------- Por no local não ser possível construir, a Câmara em 23.05.2006 deliberou ser sua 

intenção indeferir o pedido, o que por ofício nº 3547 de 24.05.2006 foi notificado ao 

requerente o qual apresentou resposta em 08.06.2006.-----------------------------------------------  

-------- Face ao requerimento de 06.08.2009 foi emitido novo parecer técnico, este tendo já 

em conta as alterações legislativas verificadas (PDM). ----------------------------------------------  

-------- A pretensão era inviável ao tempo pelas razões então invocadas pela Câmara e é 

também inviável actualmente também pelas razões agora invocadas na informação técnica de 

17.09.2009.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face a todas estas razões a Câmara deliberou novamente em 01.09.2009 ser sua 

intenção indeferir o pedido.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- Notificado o interessado nenhumas razões apresentou que possam alterar a intenção 

de indeferimento manifestada pela Câmara. -----------------------------------------------------------  

-------- De facto a pretensão do requerente viola as disposições invocadas nas informações 

técnicas pelo que terá que ser indeferida sob pena de violação da lei. -----------------------------  

-------- É quanto me cumpre informar sobre o assunto.” ---------------------------------------------  
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-------- PROCESSO N.º 106/2008, DE MARIA MADALENA VIEGAS GONÇALVES 

BOM - ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, EM 

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

Municipal sob o n.º 106/2008, em que Maria Madalena Viegas Gonçalves Bom, residente 

na Rua António Nobre, Quinta do Rouxinol, em Corroios, município de Almada, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo a alteração e ampliação de uma moradia 

unifamiliar que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio dos Machados, deste 

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

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

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 23 de Novembro de 2009, que no final se descreve e de que 

deve ser dado conhecimento à peticionária -------------------------------------------------------------  

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

-------- “Na sequência da informação técnica prestada a 12 de Dezembro de 2008 vem o 

requerente apresentar os elementos solicitados, nomeadamente o parecer da Comissão da 

Reserva da Reserva Agrícola do Algarve e a Certidão da Conservatória do Registo Predial 

actualizada conforme levantamento topográfico apresentado. --------------------------------------  

-------- Relativamente ao parecer supra referido, a entidade, após à análise do processo 

deliberou por unanimidade emitir parecer favorável.-------------------------------------------------  

-------- Quanto ao Registo Predial, o mesmo encontra-se actualizado em conformidade com o 

levantamento topográfico apresentado. -----------------------------------------------------------------  

-------- Na sequência dos elementos entregues, e efectuada a respectiva análise ao processo 

cumpre informar o seguinte; ------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- 1 - Localizada nos Machados sob prédio misto, com área total de 5537 m2 constituído 

por área coberta de 116,5 m2 e área descoberta de 5420,05m2. Terra de cultura com árvores 

e edifício de rés-do-chão, com logradouro. Artigo urbano: 8321 e artigo rústico: 15031. ------  

-------- Descrito na Conservatória do registo predial n.º 15617/20071211. -----------------------  

-------- 2 - Trata-se de uma alteração na qual resulta a constituição de uma habitação 

unifamiliar tipologia T2 com dois quartos, sala, escritório, duas casas de banho, sala de 

jantar e cozinha, não se verificando no entanto aumento do número de pisos.--------------------  

-------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 62,57 m2. 
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Contudo a referida situação não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo 23.º-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 - Quanto ao plano de acessibilidades nada a opor. ----------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável. Com base no nº4 do 

artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro, aguardando-se 6 meses para apresentação de projecto de especialidades. -----------  

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

-------- PROCESSO N.º 83/2009, DE CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE, LDA., - 

ALTERAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE, EM FUNCHAIS:-  Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 83/2009, em que a firma 

Construções Serrainveste – Sociedade de Construções, Lda., com sede no sítio de Santa 

Bárbara de Nexe, município de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo 

a alterações de um prédio existente, que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio 

dos Funchais, deste município. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar à firma requerente a 

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão pelos motivos expostos na informação técnica de 18 de Novembro de 2009, que no 

final se descreve e de que deve ser dado conhecimento à firma peticionária.----------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de Alteração de um prédio 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 o imóvel 

localiza-se em: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Espaço Indústria Extractiva Consolidada I; -------------------------------------------------  

-------- Trespassado por passagem. ---------------------------------------------------------------------  

-------- Atendo-se à disposição do artigo 59º do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente proceder as alterações da construção existente destinada 

habitação, num terreno localizado nos Funchais, composto por prédio misto com área de 

5178,0m2. Prédio urbano composto por edifício de rés-do-chão com 92,0m2 e o prédio rústico 

contendo terra de semear com árvores uma área de 5086,0m2 descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº15936/200080829, o artigo urbano com o nº8617 e o rústico 

nº14719. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Na classe de espaços em questão, espaço de indústria extractiva consolidada I 

caracteriza-se pela exploração de inertes incluindo as necessárias instalações e 

equipamentos, sendo que em caso de cessação de exploração, estes espaços estão sujeitos à 

elaboração de planos de reconversão e recuperação paisagística, devendo ser reconvertidos 

para os usos previstos nos espaços confinantes e acordo com o ponto nº2 do artigo nº59 do 

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

-------- 3 - Conforme apresentado em memória descritiva, a edificação existente terá sido 

destinada a uso habitacional, sendo que actualmente não apresenta condições de 

habitabilidade, pois trata-se de “uma construção em que apresenta compartimentação com 

dimensões desapropriadas e índices de degradação aparentes, propõe-se a alteração desta 

habitação de acordo com os desenhos anexos”. -------------------------------------------------------  

-------- 4 - Da intervenção o requerente prevê a recuperação possível das alvenarias 

existentes resultando a constituição de uma habitação unifamiliar de tipologia T1, constituída 

por um quarto, sala comum, uma casa de banho, uma zona de distribuição, hall de entrada e 

cozinha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Analisada a proposta verifica-se que não existe ampliação de área 

impermeabilizada nem do número de pisos, tratando-se de uma intervenção a nível do rés-do-

chão. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

adjacentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- 7 - Relativamente ao plano de acessibilidades, estes serviços informam nada a opor. --  

-------- 8 - Em relação ao tipo de construção, nomeadamente aos elementos que constituem os 

alçados e a cobertura deverá ser cumprindo o mapa de acabamentos e cores constantes no 

processo peças desenhadas nº10 e 11. ------------------------------------------------------------------  

-------- 9 - Não foi solicitado o licenciamento do muro, pelo que não será possível a 

construção de novo.----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 10 - 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 Sul da propriedade que faz ligação a uma via não classificada, 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 nº10. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ------------  

-------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

DIVERSÃO E RECREAÇÃO NA RUA BERNARDO RORIGUES DE PASSOS NA 

VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente um requerimento de António de Sousa 

Neves, residente na Rua Bernardo Rodrigues de Passos, n.º 17 – 1º Esq., na Vila de S. Brás de 

Alportel, na qualidade de proprietário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

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

estabelecimento de diversão e recreação, na Rua Bernardo Rodrigues de Passos, n.º 17 – R/ch 

Esq., na Vila de S. Brás de Alportel.---------------------------------------------------------------------  

-------- Nos termos da informação técnica de 18 de Novembro de 2009, que a seguir se 

transcreve e de que deve ser dado conhecimento ao requerente, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à localização, não existem 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de diversão e 

recreação no local pretendido, desde que não queira possuir mais de três máquinas de diversão 

no estabelecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, alertar o peticionário para o facto de, caso 

queira possuir mais de três máquinas de diversão, é necessário dirigir-se à Divisão de 
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Planeamento Urbanístico Municipal para solicitar a mudança de uso da fracção, que 

actualmente se destina a comércio. ----------------------------------------------------------------------  

-------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UM CENTRO DE 

JARDINAGEM EM CALÇADA:- Presente um requerimento Nélia Cristina Pires 

Guerreiro, residente no sítio da Calçada, na qualidade de proprietária, a solicitar que lhe seja 

certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de um Centro de Jardinagem num prédio rústico que possui no sítio 

da Calçada, deste município. -----------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a requerente para solicitar 

autorização à CCDR Algarve. ----------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL:- Presente o ofício 

n.º 37 remetido no dia 20 de Novembro de 2009 pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel informando que foi aprovada por maioria, com 1 abstenção, a 3ª Revisão ao 

Orçamento para o ano em curso, em sessão extraordinária realizada no passado dia 19 de 

Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 

DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL EM S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 36 remetido no dia 20 de Novembro de 2009 pela 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi aprovado por maioria, 

com 3 votos contra, a proposta apresentada pela Câmara Municipal relativa à fixação da 

percentagem de cinco por cento na participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 

fiscal em S. Brás de Alportel, em sessão extraordinária realizada no passado dia 19 de 

Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento tendo o Senhor Presidente declarado que 

foi transmitido à Direcção Geral dos Impostos a fixação da taxa de cinco por cento, conforme 

deliberação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

-------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:- Presente o ofício n.º 35 remetido no dia 20 

de Novembro de 2009 pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que 

foi aprovado por maioria, com 1 voto contra e 3 abstenções, a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal relativa às taxas a aplicar na cobrança do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, em sessão extraordinária realizada no passado dia 19 de Novembro. --------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento tendo o Senhor Presidente declarado que 

foi comunicada esta deliberação à Direcção Geral dos Impostos para que produza efeitos 

legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- ACTUALIZAÇÃO DE RENDA DE MARIA CRISTINA PIRES RIBEIRO:- 

Presente uma carta de Maria Cristina Pires Ribeiro, residente no município de Moscavide, a 

comunicar à Câmara Municipal que vai proceder à actualização da renda do prédio que possui 

na Rua Gago Coutinho, nesta Vila, nos termos do Novo Regime de Arrendamento Urbano. ---  

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

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

DELIBERAÇÕES 
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-------- REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA – 

PROPOSTA DE PROJECTO PRIORITÁRIO PARA EFEITOS DE APLICAÇÃO DO 

DL Nº 34/2009, DE 6 DE FEVEREIRO:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

Departamento Técnico Municipal, desta autarquia: ---------------------------------------------------  

-------- “Proposta de procedimentos ao abrigo do D.L. n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, para 

efeitos do cumprimento do acordo de colaboração entre a Direcção Regional de Educação 

do Algarve e a Câmara Municipal - Requalificação e Ampliação da Escola Secundária 

José Belchior Viegas. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Com referência ao assunto em epígrafe, cumpre-me informar o que se segue:-----------  

-------- Considerando que o Conselho Europeu, na sua reunião de 11 e 12 de Dezembro de 

2008, aprovou um plano de relançamento da economia europeia, tendo decidido apoiar, em 

particular, para os anos de 2009 e 2010, o recurso aos procedimentos acelerados previstos 

nas directivas relativas aos contratos públicos, tendo em vista uma mais rápida execução de 

projectos públicos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a Comissão Europeia veio reconhecer que a natureza excepcional 

da actual situação económica exige que a concretização dos pertinentes investimentos 

públicos revista um carácter de urgência, sendo por isso plenamente justificável a adopção 

dos procedimentos de contratação pública mais céleres previstos na legislação comunitária 

relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras 

públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços; --------  

-------- Considerando as medidas tomadas, o Governo da República Portuguesa aprovou e fez 

publicar em Diário da República, o Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, que 

estabelece medidas excepcionais de contratação pública, a vigorar transitoriamente em 2009 

e 2010, aplicáveis aos contratos de empreitada de obras públicas, de concessão de obras 

públicas, de locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, necessários 

para a concretização de medidas, designadamente, no eixo prioritário relativo à 

modernização do parque escolar;------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que foi assinado no passado dia 25 de Setembro de 2009 o acordo de 

colaboração entre a Direcção Regional de Educação do Algarve e a Câmara Municipal de S. 

Brás de Alportel com vista à Requalificação e Ampliação da Escola Secundária José Belchior 

Viegas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a cláusula 5ª do referido acordo estabelece que a requalificação e 
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ampliação do edifício acima identificado deverá iniciar-se no prazo de quatro meses e 

concluir-se até 31 de Dezembro de 2010;---------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que o investimento em causa, assume particular relevância no âmbito 

do processo de reordenamento e requalificação do parque escolar do Município, revestindo-

se de especial pertinência para a melhoria das condições de utilização das instalações físicas 

e espaços de aprendizagem colocados à disposição da comunidade escolar; ---------------------  

-------- Considerando ainda, que a intervenção pretendida visa responder aos anseios da 

comunidade local, suprindo, definitivamente, as necessidades registadas, contribuindo, de 

forma decisiva para a melhoria das condições de funcionamento e organização do parque 

escolar do Município; -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que as medidas excepcionais consagradas no Decreto-Lei n.º 34/2009, 

de 6 de Fevereiro, se aplicam aos Municípios; --------------------------------------------------------  

-------- Submete-se à consideração superior, que a Câmara Municipal, na qualidade de órgão 

executivo do Município, delibere:------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Que o investimento (1) em causa, atenta a sua natureza, insere-se no âmbito do 

eixo prioritário relativo à “Modernização do Parque Escolar”, previsto na alínea a), do n.º 

1, do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro; -------------------------------------  

-------- c) Que para todos os procedimentos necessários à concretização do investimento 

atrás identificado, seja adoptado o procedimento de ajuste directo, para a formação de 

contratos de empreitada de obras públicas, aquisição de bens móveis e aquisição de serviços 

(concepção de projectos), nos termos e ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 7, do artigo 1.º e n. 

os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 34/2009, de 6 de Fevereiro, seguindo-se os ulteriores 

termos estabelecidos no próprio diploma e subsidiariamente no Código dos Contratos 

Públicos, nomeadamente para efeitos de salvaguarda da transparência dos procedimentos; --  

-------- d) Que, para se proceder desde já à aquisição de serviços de concepção do projecto, 

seja aprovada a abertura do procedimento para o efeito, conforme informação anexa, assim 

como aprovado o convite e caderno de encargos, constituição do júri e consulta a 3 empresas 

da especialidade; -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- SPAB - Serviços e projectos de engenharia Abreu Bastos Lda.; ----------------------------  

-------- AC|MD – Europa Lda.; ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Visioarq - Planeamento, Arquitectura e Imagem Lda. ---------------------------------------  

-------- e) Que a deliberação tomada seja publicada no Diário da República e no portal da 
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Internet dedicado aos contratos públicos, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º Decreto-Lei 

n.º34/2009, de 6 de Fevereiro.----------------------------------------------------------------------------  

-------- (1) Investimentos estes designado de Requalificação e Ampliação da Escola 

Secundária José Belchior Viegas no Orçamento Municipal e no Plano Plurianual de 

Investimentos para o anos de 2009 e 2010.” -----------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro – Considerar prioritário o investimento na Requalificação e Ampliação da 

Escola Secundária José Belchior Viegas; ---------------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Considerar o investimento em causa no âmbito do eixo prioritário relativo à 

Modernização do Parque Escolar;------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro – Adoptar o procedimento de ajuste directo para todos os procedimentos 

necessários à concretização do referido investimento, nomeadamente, para a formação de 

contratos de empreitada de obras públicas, aquisição de bens móveis e aquisição de serviços. -   

-------- Quarto – Publicar a presente deliberação no Diário da República e no portal da internet 

dedicado aos contratos públicos. -------------------------------------------------------------------------  

-------- REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA – 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO:- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Departamento Técnico Municipal, desta autarquia:-----------------------------------  

-------- INFORMAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Pretendendo a Câmara Municipal cumprir o acordo de colaboração celebrado entre 

a Direcção Regional de Educação do Algarve e a Câmara Municipal para a Requalificação 

e Ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas, leva-se à aprovação o convite, 

caderno de encargos, constituição do júri e entidades a convidar para a contratação por 

ajuste directo, nos termos do Decreto-Lei 34/2009 de 6 de Fevereiro, da prestação de 

serviços de arquitectura e engenharia para elaboração do projecto de Requalificação e 

Ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas. ---------------------------------------------  

-------- 1. Preço Base: -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O preço base da prestação dos serviços a contratar é de € 50.000,00 (cinquenta mil 

euros) não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado. ----------------------------------------  

-------- 2. Entidades a Convidar: ------------------------------------------------------------------------  

-------- SPAB - Serviços. e projectos de engenharia Abreu Bastos Lda.; ---------------------------  
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-------- AC|MD – Europa Lda.; ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Visioarq- Planeamento, Arquitectura e Imagem Lda. ---------------------------------------  

-------- 3. Processo do concurso: ------------------------------------------------------------------------  

-------- Aprovação do convite e caderno de encargos, em anexo. -----------------------------------  

-------- 4. Cabimento:--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A presente despesa deverá ser previamente cabimentada. ----------------------------------  

-------- 5. Designação do Júri: ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Nos termos do artigo 67º do CCP, deverá ser nomeado o júri para o procedimento, 

propondo-se os seguintes elementos: --------------------------------------------------------------------  

-------- Presidente – Vitor Manuel Martins Guerreiro, vereador a tempo inteiro. ----------------  

-------- Vogais efectivos – Helder Brito Rosa, director do Departamento Técnico Municipal 

em regime de substituição e Mónica Cristina Dias Inácio, Engenheira Técnica Superior de 1ª 

Classe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Vogais suplentes – Filipe Joel Rodrigues Sobral, Engenheiro Técnico de 2ª Classe e 

Telma Cristina Vaz Rasquinho, Engenheira Técnica de 1ª Classe. ---------------------------------  

-------- Cumpre-me, por isso, solicitar a V. Ex. a necessária autorização para o inicio do 

referido procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- À consideração do Exmº Sr. Presidente.” ------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro - Aprovar o convite e o caderno de encargos; --------------------------------------  

-------- Segundo - Nomear para constituição do júri os elementos indicados na presente 

proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro – Concordar com as entidades indicadas na proposta para envio do convite. --  

-------- Quarto – Mandar abrir procedimento para contratação, por ajuste directo, da prestação 

de serviços de arquitectura e engenharia para elaboração do projecto de Requalificação e 

Ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas, com o preço base de € 50.000,00 

(cinquenta mil euros) a que acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em 

vigor. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTECÇÃO CIVIL DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 

remetido pela Comissão de Protecção Civil ------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do presente 
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Plano, submetendo as componentes não reservadas do mesmo a consulta pública pelo período 

de 30 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL AO AGRUPAMENTO DE DEFESA 

SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO E CAPRINO DO CONCELHO DE 

ALCOUTIM:- Presente a comunicação de 1 de Outubro de 2009, remetida pelo 

Agrupamento de Defesa Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de 

Alcoutim, solicitando o pagamento da quota anual relativa ao ano 2008, no valor de € 2,50 

(dois euros e cinquenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 

anual conforme solicitada. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO 

ALGARVE:- Presente o ofício número SAI/AMAL/926/2009, do dia 16 de Setembro de 

2009, pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, remetendo um mapa com a 

proposta de apoios financeiros a atribuir pelos municípios à ACTA – A Companhia de Teatro 

do Algarve, no âmbito do Projecto “Vamos Apanhar o Teatro”, cabendo ao município de 

S. Brás de Alportel a realização de doze espectáculos no ano 2010, a que corresponde a verba 

de € 2.657,77 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete euros e setenta e sete cêntimos). ----------  

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

valor de € 2.657,77 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete euros e setenta e sete cêntimos) 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. Foi ainda deliberado, por unanimidade, que a transferência deverá ser efectuada 

durante o mês de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade.----------------------------  

-------- PROCESSOS DE CONTRA ORDENAÇÃO – NOMEAÇÃO DE INSTRUTORA 

E ESCRIVÃ:- Presente o despacho a seguir transcrito exarado pela Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro a nomear a instrutora e a escrivã dos processos de contra-ordenações.-----------------  

-------- “Nos termos da competência que me foi delegada pelo Senhor Presidente, através do 

Despacho de 28 de Outubro último, determino o seguinte: ------------------------------------------  

-------- 1. De acordo com a alínea m) do n.º 3 do art. 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que seja nomeada como 

instrutora dos processos de contra-ordenação, Lisa Maria de Passos Pinto Cardoso, jurista 

da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- 2. Nomear como escrivã, a coordenadora técnica, Margarida Xavier.” ------------------  

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

-------- INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL: 

Presente o fax n.º 81200 remetido no dia de hoje pela IGAL – Inspecção-Geral da 

Administração Local a informar que a partir do próximo dia 25 de Novembro aquela 

Inspecção Geral iniciará uma inspecção ordinária ao município de S. Brás de Alportel.---------  

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

-------- 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 10 a 23 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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 4371, 4372, de 

4375 a 4382, de 4390 a 4442, de 4446 a 4451, de 4456 a 4546, 4558, de 4560 a 4574 no valor 

de €561.246,25;---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomaram ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de 

Outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 4547/1 a 4557/6 no 

valor de €409.312,26;--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Foram autorizados os pagamentos a que correspondem os documentos de despesa 

números 4373, 4374, de 4383 a 4389, de 4443 a 4445, de 4452 a 4455 e 4559 no valor de 

€127.636,27. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


