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CÂMARA M UNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 26/2009 
da reunião ordinária de 22 de Dezembro 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 242, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de €1.777.106,22 dos quais 

€1.773.668,15 em contas de depósito à ordem, €1.000,00 em fundo de maneio, €2.438,07 em 

numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. ------------------------------------------  
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--------Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

-------- – Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços Verdes no 

Concelho de S. Brás de Alportel – Procedimento Concurso Público; ------------------------------  

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

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

--------O Senhor Presidente informou o executivo que no próximo dia 28 de Dezembro irá 

deslocar-se a Lisboa, na qualidade de Vice-Presidente da AMAL, para estar presente numa 

reunião com o Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

relativamente aos projectos a apresentar no âmbito do FEADER. ----------------------------------   

--------O Senhor Presidente informou ainda que concedeu tolerância de ponto aos serviços 

municipais nos dias 24 e 31 de Dezembro de 2009. --------------------------------------------------  

 

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

1º CICLO 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  a 

entrada de novos alunos, 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 54€ (cinquenta e quatro euros) a atribuir a alunos do Ensino de Primeiro 

Ciclo de acordo com o escalão onde estão inseridos e o ano de escolaridade que frequentam, 

são eles:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Iuri André Palma Almeida EB nº 1, 4º ano, Escalão B--------------------------------------  

--------Daniela Filipa Gonçalves EB nº 1 de Alportel 4º ano Escalão B”-------------------------  

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

proposta, autorizar a transferência da verba no valor de € 54,00 (cinquenta e quatro euros) 

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

Contabilidade----------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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, solicitar ao requerente a 

apresentação do levantamento topográfico do acesso devidamente marcado e justificado para 

futura análise, por se tratar de um elemento fundamental, nos termos da informação técnica de 

16 de Dezembro de 2009, que abaixo se descreve e de que deve ser dado conhecimento ao 

interessado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------“Em resposta o nosso ofício 6968 de 11 de Novembro de 2009 veio o requerente 

entregar documentos no dia 27 de Novembro de 2009. ----------------------------------------------  

--------Nos documentos entregues salienta-se:--------------------------------------------------------  

--------O requerente vem informar “se for dado parecer favorável, será aberto um novo 

acesso a Sul da ruína que fará ligação à EM523”.---------------------------------------------------  

--------Face ao exposto estes serviços informam o seguinte:----------------------------------------  

--------1 - Na sequência de uma visita ao local juntamente com os serviços de fiscalização (já 

referido na informação técnica de 06 de Novembro de 2009) detectou-se que efectivamente 

que o acesso é garantido por um caminho a Norte da propriedade sendo esse que trespassa 

propriedades confinantes. -------------------------------------------------------------------------------  

--------2 - Vem agora o requerente propor a abertura de um novo acesso que fará ligação à 

EM 523 no entanto na visita ao local verificou-se que o prédio alvo da pretensão encontra-se 

a uma cota bastante elevada em relação à EM 523 (conforme fotos anexas). --------------------  

--------3 - Relativamente à abertura do acesso alerta-se que o caminho terá uma inclinação 

muito acentuada então deverá o requerente informar esta edilidade aquando da construção 

do acesso para que os serviços de fiscalização se pronunciem das condições de segurança em 

termos rodoviários. ---------------------------------------------------------------------------------------  

--------4 - É pretensão do requerente ampliar a construção existente mas verifica-se que a 

REQUERIMENTOS 
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mesma não cumpre os afastamentos ao eixo da via.--------------------------------------------------  

--------5 - Acresce à informação técnica de 6 de Novembro de 2009 que, relativamente à 

ampliação das obras que aumentem a desconformidade da edificação só devem ser 

autorizadas se se mostrarem absolutamente necessárias para a melhoria das condições de 

segurança e salubridade do edificado. -----------------------------------------------------------------  

--------6 - No caso das obras de ampliação serem autorizadas, o requerente terá que 

respeitar o alinhamento da construção existente mais afastada da via. ---------------------------  

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

--------Face ao exposto, a ampliação só poderá ser devidamente apreciada aquando da 

entrega do processo de licenciamento, uma vez que nesta fase não é possível verificar-se se 

as obras de ampliação serão necessárias para uma melhoria das condições de segurança e 

salubridade. O requerente deverá ter em conta o ponto nº3 da presente informação técnica.”-  

--------PROCº Nº 103/2009, DE DAVID FULFORD WARD – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA EM  FONTE DO 

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

n.º 103/2009, em que David Fulford Ward , residente na Avenida José Costa Mealha, 

município de Loulé, solicita informação prévia acerca da construção de piscina num prédio de 

que é proprietário no sítio da Fonte do Touro, deste município. ------------------------------------  

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que é viável a 

pretensão, nos termos da informação técnica de 14 de Dezembro de 2009, que abaixo se 

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

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

--------“Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de Piscina, 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 II;----------------------------------------------------------------  

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

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

--------Atendo-se às disposições dos artigos 40º e 43º do RPDM e pelas disposições do nº9 do 

Decreto-Lei n.º73/09 de 31 de Março e pelas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 

de Agosto, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e legislação aplicável, 

informa-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de construir uma 

piscina, num terreno localizado em Fonte do Touro, composto por prédio misto com área de 

2280,0m2 - morada de casas térreas, com 4 assoalhadas, cozinha, corredor, 5 dependências, 

alpendre, cisterna e quintal com casa de banho e terra de cultura com árvores, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº3410/19880930, o artigo urbano com o nº6002 e o 

rústico nº15323.-------------------------------------------------------------------------------------------  

--------2 - Em espaço Urbano Estruturante II é permitido a construção, reconstrução, 

ampliação ou alteração então o requerente poderá construir a piscina. --------------------------  

--------3 - Uma vez que o requerente não refere qual a dimensão da piscina e a sua 

implantação, essas situações serão apreciadas aquando da entrega do processo de 

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

--------4 - Aquando do licenciamento requerente deverá ter em conta Decreto-lei n.º 555/99 

de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro e a Portaria 

nº232/2008 de 11 de Março;-----------------------------------------------------------------------------  

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

--------Face ao exposto, estes serviços informam que atendendo que a pretensão dos 

requerentes está inserida em espaço Urbano Estruturante II, emite-se parecer favorável à 

construção da piscina.” ----------------------------------------------------------------------------------  

--------PROCº Nº 107/2009, DE DARREN JAMES SYKES E OUTROS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM POÇ O DOS 

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

n.º 107/2009, em que Darren James Sykes e Outros, residentes no sítio do Poço dos 

Ferreiros, deste município, solicitam informação prévia acerca da construção de piscina num 

prédio de que são proprietários no referido sítio do Poço dos Ferreiros, deste município. -------  

REQUERIMENTOS 
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--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

apresentação de parecer emitido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola – Algarve, para 

posterior deliberação bem como a apresentação dos documentos em falta, de acordo com a 

informação técnica de 15 de Dezembro de 2009, que abaixo se transcreve e que deve ser dado 

conhecimento aos peticionários. ------------------------------------------------------------------------  

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

--------“Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de Piscina, 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;---------------------------------------------------------------------  

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

--------Confina a Norte com Estrada Nacional nº2.--------------------------------------------------  

--------Atendo-se às disposições dos artigos 31, 33 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 informação quanto à possibilidade de Construção de 

Piscina, num terreno localizado no Poço dos Ferreiros, composto por prédio urbano – duas 

moradas de casas térreas, sendo uma delas composta por 5 compartimentos, corredor, 3 

dependências – 230,0m2 e quintal – 252,0m2 e a outra composta por 7 compartimentos, 

corredor – 87,0m2 e quintal 451,0m2 confrontando-se a Norte com estrada, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 10794/301296 e inscrito sob o artigo nº 1402 e 

nº3570. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------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 junto daquele organismo pelo requerente. -------------  
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--------3 - Alerta-se para o facto de o requerente não ter entregado fotocópia dos números de 

contribuintes de todos os proprietários situação que deverá ser resolvida. -----------------------  

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

--------Face ao exposto, considera-se que o requerente deverá solicitar às entidades 

exteriores para emissão do competente parecer, sem os elementos necessários estes serviços 

não se podem pronunciar.” ------------------------------------------------------------------------------  

------PROCº Nº 104/2009, DE FRANCISCO CARRUSCA, LDª – PEDIDO DE 

DESTAQUE EM RUA ANÍBAL ROSA DA SILVA :- Presente um requerimento da firma  

Francisco Carrusca, Lda., com sede no sítio da Mesquita Baixa, neste município, a solicitar 

na qualidade de proprietária, a aprovação do destaque de uma parcela de terreno, a seguir 

descrita, ao abrigo do n.º 4 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado e 

republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.-------------------------------------------------  

------Parcela de terreno com área de 450,50m2, no sítio dos Barrabés, deste município, a 

destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 14230 artigo urbano n.º 4784 

que possui a área global de 3172,77m2. A parcela a destacar ficará a confrontar do Norte com 

Rua Aníbal Rosa da Silva, do Sul e Nascente com Francisco Carrusca, Lda. e do Poente com 

Urbanização Bela Vista.----------------------------------------------------------------------------------  

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

apresentação de esclarecimentos relativamente às confrontações do prédio a destacar e da 

parcela sobrante, nos termos da informação técnica de 16 de Dezembro de 2009, que abaixo 

se transcreve e que deve ser dado conhecimento à firma requerente.-------------------------------  

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

--------“Pretende o requerente a viabilidade de um destaque. Compete-nos emitir o seguinte 

parecer técnico relativo aos elementos entregues.----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

• Zonamento:    

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

                                   Subcategoria:        - Zonas de expansão de média densidade, 

REQUERIMENTOS 
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(artigo 31.º do RPU) 

• Unidades Operativas de 

Planeamento e Gestão 

 

UOPG 3 

• Outras: - 

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

--------1 - Prédio sito nos Barrabés, composto por terra de cultura com árvores e edifício 

térreo, destinado a comércio e habitação. Confina a Norte com Rua Aníbal Rosa da Silva, a 

Nascente com Sotero Coelho de Sousa, a Poente com Urbanização Bela Vista.------------------  

--------O respectivo prédio foi desanexado do prédio descrito sob o nº 14123, fls 156 v, B-35. 

Foi desanexado o prédio descrito sob o nº 4658/160390.--------------------------------------------  

--------É constituído por área coberta de 240,25 m2 e área descoberta de 2932,52 m2 sendo 

que no total apresenta uma área de 3172,77 m2. -----------------------------------------------------  

--------Matriz de natureza rústica nº14230 e matriz de natureza urbana nº4784, ambas 

Descrita na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o nº 

6588/19911029. -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------2 - É pretensão destacar uma parcela de um prédio inscrito na Conservatória do 

Registo Predial de São Brás de Alportel sob o n.º06588, com Alvará de Utilização n.º75/2009 

que corresponde ao processo camarário n.º 101/2004, com artigo matricial urbano n.º 4784 

com área de 450,50 m2, sendo que a parcela sobrante será a correspondente ao artigo 

matricial rústico n.º 14230 com área de 2722,27 m2. ------------------------------------------------  

--------3 - No âmbito do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

conferida pela Lei n.º60 /2007, de 4 de Setembro, não se verifica qualquer inconveniente, os 

actos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela do prédio com descrição 

predial que se situe em perímetro urbano desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos. ----------------------------------------------------------------  

--------4 - No âmbito do registo apresentado o mesmo não demonstra que a parcela 

reminiscente com matriz rústica n.º 14230, confina com via pública. Assim deverá o 

requerente apresentar os devidos esclarecimentos sobre o assunto. -------------------------------  

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

--------Face ao exposto deverá o requerente apresentar os respectivos esclarecimentos sobre 

as confrontações do prédio a destacar e da parcela reminiscente uma vez que a 
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condicionante é que ambas as parcelas que resultem do destaque confrontem com 

arruamentos públicos (ponto nº4 do artigo 6.º do D.L nº 555/1999, de 16 de Dezembro na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro). É quanto cumpre 

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

--------PROCº Nº 86/2009, DE NORMAN JOHN HUTCHINSON E EILLEN 

HUTCHINSON – AMPLIAÇÃO DE MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE ARMAZÉM  

EM MESQUITA ALTA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o n.º 86/2009 em que Norman John Hutchinson e Eillen 

Hutchinson, residentes na Mesquita Alta, deste município, solicitam a aprovação do projecto 

de arquitectura relativo à ampliação de moradia e legalização de armazém, num prédio de que 

são proprietários no referido sítio da Mesquita Alta. ------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade mandar efectuar uma vistoria ao 

local pelos serviços da Fiscalização a fim de averiguar a edificação existente, nos termos da 

informação técnica de 17 de Dezembro de 2009, que abaixo se transcreve e que deve ser dado 

conhecimento aos peticionários. ------------------------------------------------------------------------  

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

--------“Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração de moradia e 

legalização de armazém, 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 1208 e a Norte e Nascente com Via Não 

Classificada.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

REQUERIMENTOS 
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--------1 - Pretende o requerente a alteração e ampliação de uma construção existente, num 

terreno localizado na Mesquita Alta, composto por prédio urbano - edifício de rés-do-chão 

com logradouro – 160m2 área coberta e 1410m2 descoberta perfazendo uma área total de 

1570,0m2, confrontando-se a Sul e Poente com caminho, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 13053/20000929 e omisso na matriz. -------------------------------------  

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

um quarto, sala, sala de jantar, duas casas de banho, arrumos, biblioteca, roupeiro e 

cozinha. Assim da pretensão não se verifica o aumento do número de pisos acima da cota 

soleira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

área de 202,00m2. Contudo a referida situação não contraria os dispostos legais definidos 

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

--------6 - Relativamente ao armazém a legalizar com área de 54 m2, o requerente informa 

que a data de construção é anterior à data de aquisição do imóvel, ou seja, em 7 de Maio de 

2001. Neste sentido, julga-se que embora tenha havido a prática de uma contra ordenação ao 

abrigo da alínea a) do nº1 do artigo 98º e punida pelo N.º2 do mesmo, estipulado no Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, a mesma já estará prescrita pelo decurso do tempo, 

isto é, cinco anos sobre a data da sua prática. --------------------------------------------------------  

--------No entanto para nos certificarmos melhor desta situação sugere-se uma vistoria dos 

serviços de fiscalização ao local. -----------------------------------------------------------------------  

--------7 - Na sequência do ponto anterior, considerando a classe de espaços em questão, 

estes serviços informam que a legalização não será possível uma vez que da parcela não 

poderão constar dois artigos urbanos independentes. Mais se informa que tratando-se de 

uma construção nova a mesma não poderá ser legalizada uma vez que de acordo com o 

artigo23º-A do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel é proibida 

a edificação dispersa em solo rural.--------------------------------------------------------------------  

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

--------Face ao exposto, relativamente às obras de alteração e ampliação considera-se ser de 
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emitir parecer favorável.---------------------------------------------------------------------------------  

--------Uma vez que o armazém construído não é susceptível de ser legalizado nem é possível 

assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são 

aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correcção ou de alteração, deverá o 

executivo decidir tendo em consideração o estipulado no artigo 106º do Decreto-lei nº55/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro.” --  

--------PROCº Nº 88/2009, DE MARIA MANUELA NASCIMENTO BRITO  

GUERREIRO ANTÓNIO – ALTERAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO  NA RUA 

DR. JOSÉ DIAS SANCHO:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o n.º 88/2009 em que Maria Manuela do Nascimento Brito 

Guerreiro António , residente no Cerro Manuel Viegas, freguesia de Estói, município de 

Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração da fachada de um 

estabelecimento, num prédio de que é proprietária na Rua Dr. José Dias Sancho, nesta Vila. --  

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente a 

apresentação de declaração assinada por todos os condóminos em como autorizam a alteração 

da fachada do estabelecimento, nos termos das informações técnicas de 16 de Novembro e 15 

de Dezembro de 2009, que abaixo se descrevem e de que devem ser dado conhecimento à 

interessada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------“Em aditamento à informação técnica de 16 de Novembro de 2009, acrescenta-se que 

o requerente deverá apresentar declaração de todos os condóminos a autorizar a alteração 

da fachada do prédio alvo da pretensão. --------------------------------------------------------------  

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

--------Se todos os condóminos autorizarem a alteração da fachada não se vê nenhum 

inconveniente a essa alteração.” ------------------------------------------------------------------------  

--------PROCº Nº 89/2009, DE LUÍS ANTÓNIO DA ROCHA BENEDITO – 

CONSTRUÇÃO DE DUAS MORADIAS GEMINADAS EM CALÇADA :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 89/2009 em que 

Luís António da Rocha Benedito, residente na Rua Luís Bívar, Urbanização Xanabus, deste 

município, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de duas 

moradias geminadas, num prédio de que é proprietário no sítio da Calçada, deste município. 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 
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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 17 de Dezembro de 2009, que abaixo se descreve e de que deve ser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aviso n.º 10012/2009 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2006, 

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

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

seguintes situações:---------------------------------------------------------------------------------------  

 

• Classificação de uso de solo:    

                                         Classe: - Dos Espaços Urbanizáveis (artigo 48.º do 

RPDM); 

                                    Categoria: - Dos espaços urbanizáveis a reestruturar ( 

artigo 52.º do RPDM) 

                                           Área:            

• Servidões Administrativas/ 

Restrições de utilidade pública 
 

• Outras: - Confina a ponte com VNC; 

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

--------1 - Prédio sito na Calçada, composto por terra de cultura com árvores, constituído 

por área total descoberta de 1860 m2. -----------------------------------------------------------------  

--------Matriz nº15192, descrita na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel 

sob o nº 1988/19870521.---------------------------------------------------------------------------------  
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--------2 - Pretende o requerente, na parcela acima descrita a construção de duas habitações 

unifamiliares geminadas com área brutal total de 401.20 m2. Cada fogo configura a tipologia 

T3 distribuído por 2 pisos acima da cota de soleira, cércea de 6,50 m, situação que estes 

serviços consideram não violar os pressupostos definidos face á classe de espaços em 

questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------3 - No âmbito do levantamento topográfico apresentado, verifica-se legendado vários 

muros, quer em alvenaria, quer em pedra arrumada, quer em pedra solta e até vedação. 

Relativo a esta situação deverá ser justificado quais os limites físicos existentes, a manter a 

recuperar e caso se verifique, os que pretende construir. Salienta-se que caso seja intenção a 

construção nova ou reconstrução dos muros existentes, deverá a implantação dos mesmos 

respeitar o afastamento ao eixo da via, na dimensão de 5.00 m.------------------------------------  

--------O portão viário de entrada da parcela, deverá ainda distar para o interior, 3.00 a 

5.00 metros além do limite do muro previsto, com vista a garantir melhores condições visuais 

e de segurança quer na entrada para a via pública quer no sentido inverso. ---------------------  

--------4 - Verifica-se que o acesso aos fogos é efectuado por uma passagem comum com 3.00 

m de largura, situação que deverá ser rectificada, passando a ter na sua extensão 3,50 m de 

largura, com vista ao cumprimento do descrito no ponto nº3 do artigo 4.º da portaria 

n.º1532/2008 de 29 de Dezembro do Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em 

Edifícios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Do processo consta ficha de segurança contra incêndio, no entanto a mesma não se 

encontra devidamente preenchida. Para habitações unifamiliares isoladas, geminadas ou e 

banda, o preenchimento da ficha conclui-se no ponto 4.1, sendo obrigatório a assinatura do 

autor (técnico responsável pelo preenchimento da Ficha de Segurança) destacada no ponto 

n.º 11 desse documento. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------5 - 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. -----------------------------------------------------------------  

--------6 - Relativo ao plano de acessibilidades entregue, salienta-se que a o percurso 

acessível deverá proporcionar um acesso seguro e confortável das pessoas com mobilidade 

condicionada entre a via pública, o local de entrada e saída principal e todos os espaços 

interiores e exteriores que o constituem (Secção 2.1.1 do Capítulo 2 do Anexo constante no 
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Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto). Assim deverá ser apresentado um desenho gráfico 

que demonstre tal conformidade. -----------------------------------------------------------------------  

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

--------Face ao exposto a pretensão não reúne as devidas condições para que seja emitido 

parecer favorável. Destaca-se o solicitado e o cumprimento dos pontos acima descritos (N.º3, 

N.º 4 e N.º 5). É quanto cumpre informação e submeter o assunto à consideração superior.” --  

--------PROCº Nº 90/2009, DE ALEXANDRE JOSÉ DA CONCEIÇÃO VIEGAS – 

RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIF AMILIAR  

EM FUNCHAIS :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o n.º 90/2009 em que Alexandre José da Conceição Viegas, residente na 

Avenida da Liberdade, desta Vila, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

reconstrução, alteração e ampliação de um edifício habitacional unifamiliar, num prédio de 

que é proprietário no sítio dos Funchais, 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 14 de Dezembro de 2009, que abaixo se descreve e de que deve ser 

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

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

--------“Em resposta o nosso ofício 7173 de 25 de Novembro de 2009 veio o requerente 

entregar documentos no dia 10 de Dezembro de 2009. ----------------------------------------------  

--------Nos documentos entregues salienta-se:--------------------------------------------------------  

--------O requerente vem “esclarecer a impossibilidade de apresentar o registo predial da 

Conservatória do de S. Brás de Alportel, contemplando o caminho que dá acesso à 

propriedade na sua descrição, uma vez que este é de acesso público e concede serventia a 

vários prédios”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Solicita também a “emissão de parecer favorável ao projecto de arquitectura, 

condicionado à posterior entrega do Registo Predial actualizado aquando da entrega dos 

projectos de especialidades ou aquando da emissão do Alvará de Licença de Edificação”. ----  

--------Face ao exposto estes serviços informam o seguinte:----------------------------------------  

--------1 - Na sequência de uma visita ao local juntamente com os serviços de fiscalização (já 

referido na informação técnica de 17 de Novembro de 2009) detectou-se que efectivamente 
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existe um caminho de acesso com dimensões reduzidas conforme se pode comprovar nas 

fotografias anexas.----------------------------------------------------------------------------------------  

--------2 - Considera-se efectivamente que o acesso deverá sofrer um alargamento e como 

tal, essa operação originará também alteração nos prédios confinantes. -------------------------  

--------3 - Assim considera-se que esse caminho seja devidamente registado e alerta-se que a 

rectificação de áreas dos prédios confinantes seja efectuada uma vez que actualmente são do 

mesmo proprietário e no futuro poderão não ser. ----------------------------------------------------  

--------4 - Deverá o requerente solicitar certidão do caminho existente para verificar se o 

mesmo é público ou não. Com essa certidão poderão ser actualizadas as confrontações do 

prédio alvo da pretensão. --------------------------------------------------------------------------------  

--------5 - Verifica-se que os terrenos por onde passa o caminho são propriedade do 

requerente, devendo o mesmo entregar uma declaração a indicar a área que vai ser ocupada 

por esse caminho uma vez que as áreas dos prédios confinantes implicados no respectivo 

alargamento serão alteradas. ---------------------------------------------------------------------------  

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

--------Face ao exposto, a pretensão não reúne as condições para emissão de parecer 

favorável. Deverá o requerente apresentar os elementos em falta supra mencionados. É 

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

--------PROCº Nº 99/2009, DE ANNE GRAHAM E IAN BARRIE GRAHAM – 

RECONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE  PISCINA 

EM MEALHAS :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o n.º 99/2009 em que Anne Graham e Ian Barrie Graham, residentes na 

Avenida da Liberdade, n.º 124, deste município, solicitam a aprovação do projecto de 

arquitectura relativo à reconstrução de moradia unifamiliar e construção de piscina, num 

prédio de que são proprietários no sítio das Mealhas, deste município. ----------------------------  

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

informação técnica de 16 de Dezembro de 2009, que abaixo se descreve e de que deve ser 

dado conhecimento aos interessados.-------------------------------------------------------------------  

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

--------“Face ao Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM) de São Brás de Alportel 
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a pretensão terá que cumprir os pontos do artigo nº23-E do RPDM e carece de parecer da 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve (já entregue folha nº39), uma vez que está 

inserido em Espaço Agrícola Condicionado.----------------------------------------------------------  

--------No artigo 23.º-E do R.P.D.M. refere que são permitidas obras de recuperação e de 

ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e volumetricamente 

definida, essas obras 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 significativos.-----------------------------------  

--------Analisando os elementos instrutórios entregues verifica-se que o requerente pretende 

demolir totalmente a edificação existente e construir nova habitação situação que não 

cumpre os condicionalismos previstos no artigo nº 23-E do RPDM.-------------------------------  

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

--------Face ao exposto propõe-se o indeferimento da pretensão uma vez que não cumpre os 

condicionalismos do artigo nº23-E do RPDM, uma vez que só é permitido obras de 

conservação, alteração e ampliação de construções existentes nesta classe de espaços e não a 

reconstrução como pretende o requerente. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

--------PROCº Nº 68/2009, DE L.P.N.P. CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDª – 

CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO EM HORTAS E 

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

sob o n.º 68/2009, em que a firma LPNP – Construções Unipessoal, Lda., com sede em 

Hortas de Santo António, Lote 2 – 1º Frente, no município de Loulé, solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura relativo à construção de um empreendimento hoteleiro que pretende 

levar a efeito num prédio situado em Hortas e Moinhos, 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 indeferir a pretensão, nos termos da 

informação técnica de 17 de Dezembro de 2009, que abaixo se descreve e de que deve ser 

dado conhecimento aos interessados.-------------------------------------------------------------------  

--------CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM 

ESTABELECIMENTO DE VENDA A RETALHO DE ARTESANATO, V ESTUÁRIO, 

CALÇADO E BIJUTARIA NA RUA GAGO COUTINHO :- Presente um requerimento de 
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Cláudia Elena Bareilles de de Souza, residente na rua Luís Bívar, nesta Vila, na qualidade 

de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento comercial de 

venda a retalho de artesanato, vestuário, calçado e bijutaria, na Rua Gago Coutinho, nesta 

Vila. -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

estabelecimento comercial de venda a retalho de artesanato, vestuário, calçado e bijutaria, no 

local pretendido. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO DE S. BRÁS DE ALPORTEL – RELATÓRIO 

FINAL DE ADJUDICAÇÃO :- O Senhor Presidente apresentou o Relatório Final de 

Apreciação das Propostas, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: ---------  

--------Relatório Final ----------------------------------------------------------------------------------  

--------“Decorrido o prazo previsto no n.º 1 do artigo 123º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de 

Janeiro, sem que os interessados se tenham pronunciado sobre o projecto de decisão final de 

adjudicação da prestação de serviços mencionada em epígrafe, propõe-se a adjudicação à 

proposta classificada em primeiro lugar nos lotes 1, 2 e 3 a do concorrente Vadeca Jardins, 

S.A., pelos valores anuais de € 13.140,00, € 11.058,00 e € 7.770,00 respectivamente, 

perfazendo um valor total anual de € 31.968,00, com o IVA acrescido à taxa legal em vigor, e 

a proposta classificada em primeiro lugar no lote 4 a do concorrente ISS Plantiagro - 

Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda., pelo valor anual de € 25.599,48, 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor (os quais poderão ser renovados por mais um ano até 

ao máximo de dois). --------------------------------------------------------------------------------------  

--------Nos termos do disposto no artigo 94º do referido diploma legal, é exigida a 

celebração de contrato escrito, uma vez, que a despesa a efectuar é superior a € 10.000,00. --  

À consideração do Ex.mo Sr. Presidente.”------------------------------------------------------------  

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

--------Primeiro - Concordar com o presente relatório final; ----------------------------------------  

--------Segundo – Adjudicar a prestação de serviços de Manutenção e Conservação de 

Espaços Verdes no Concelho de S. Brás de Alportel, os lotes 1, 2 e 3 à firma Vadeca Jardins, 

S.A. no valor total anual de € 31.968,00 acrescido do IVA à taxa legal em vigor e o lote 4 à 

firma ISS Plantiagro – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda. pelo valor anual de 

€ 25.599,48 acrescido do IVA à taxa legal em vigor;------------------------------------------------  

--------Terceiro – Aprovar as minutas dos contratos elaboradas pelo Oficial Público;-----------  

--------CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALGARVE – APROVA ÇÃO 

DE PROTOCOLO:- O Senhor Presidente apresentou o seguinte protocolo: --------------------  

--------Protocolo -----------------------------------------------------------------------------------------  

--------Primeira Contraente: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALGARVE, 

C.R.L., com sede na Rua de Santo António, nº 123 em Faro, NIPC 503 437 131, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Faro, com o capital social realizado de 
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€ 4.795.020,00 (variável), doravante designada por CAIXA DO ALGARVE. ---------------------  

--------E----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Segunda Contraente: MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho, nº 1, do Distrito de Faro, concelho de S. Brás de Alportel, freguesia de São 

Brás de Alportel, com o NIF 503 219 924, doravante designado por MUNICÍPIO. -------------  

--------Tomando em consideração que: ----------------------------------------------------------------  

--------A) A CAIXA DO ALGARVE é uma instituição de Crédito que dispõe de diversos 

serviços e produtos bancários e financeiros; ----------------------------------------------------------  

--------B) O MUNICÍPIO é uma Entidade Pública que pretende colocar ao dispor dos seus 

colaboradores os produtos e serviços disponibilizados pela CAIXA DO ALGARVE; ------------  

--------É livre e reciprocamente celebrado o presente PROTOCOLO, o qual se rege pelas 

cláusulas seguintes:---------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------Nos termos do presente protocolo e do seu anexo 1 que dele faz parte integrante 

estabelecem-se as bases de colaboração entre a CAIXA DO ALGARVE e o MUNICÍPIO com 

a finalidade de serem proporcionadas aos seus colaboradores condições preferenciais e 

vantagens no acesso às finalidades de crédito e demais produtos e serviços disponibilizados 

pela CAIXA DO ALGARVE. -----------------------------------------------------------------------------  

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

--------1 – São destinatários das condições previstas neste Protocolo e no seu anexo 1 os 

colaboradores do MUNICÍPIO que estejam em exercício de funções e reúnem as demais 

condições previstas neste Protocolo, tudo sem prejuízo da salvaguarda dos critérios 

prudenciais usados pela CAIXA DO ALGARVE na avaliação do risco e da concessão de 

crédito, colocação de produtos bancários e prestação de serviços. --------------------------------  

--------2 – A CAIXA DO ALGARVE não fica obrigada a conceder a qualquer colaborador, 

ao abrigo do presente protocolo, os créditos, os serviços e/ou os produtos abrangidos pelo 

presente protocolo, ficando a sua concessão dependente do cumprimento dos requisitos de 

acesso a que se refere a cláusula seguinte e dos resultados da análise de risco e de concessão 

de crédito que será efectuada casuisticamente. -------------------------------------------------------  

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

--------1 – Constituem requisitos de acesso às condições do presente Protocolo que os 

colaboradores do MUNICÍPIO: ------------------------------------------------------------------------  
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--------a) Não tenham qualquer registo de mora e/ou incumprimento junto de qualquer 

Instituição de Crédito;------------------------------------------------------------------------------------  

--------b) Tenham conta de depósitos à ordem na CAIXA DO ALGARVE;------------------------  

--------c) Domiciliem nessa conta bancária o recebimento do seu salário mensal; --------------  

--------d) Tenham efectuado o depósito de, pelo menos, um salário mensal; ---------------------  

--------e) Sejam objecto de uma análise de risco e de concessão de crédito favorável de 

acordo com os critérios específicos da CAIXA DO ALGARVE.-------------------------------------  

--------2 – A adesão a este Protocolo não obriga os colaboradores do MUNICÍPIO a 

aderirem à condição de associado da CAIXA DO ALGARVE; porém, caso o colaborador 

deseje efectuar essa adesão, as condições que poderão ser-lhe oferecidas serão melhoradas, 

como se refere no Anexo 1. ------------------------------------------------------------------------------  

--------3 – A CAIXA DO ALGARVE decidirá sobre as condições de atribuição e utilização 

dos produtos e cartões de crédito, de acordo com o seu sistema de gestão e segundo o seu 

critério prudencial, sendo que as ordens de pagamento e transferência serão processadas e 

seguem as regras e práticas usuais do sector bancário e as estabelecidas pela CAIXA DO 

ALGARVE, com as condições que sejam especialmente previstas no âmbito deste Protocolo. -  

--------4 – A CAIXA DO ALGARVE disponibilizará as facilidades de crédito, os produtos e 

serviços aos colaboradores de acordo com os critérios praticados na sua actividade, 

designadamente de avaliação das operações e de risco de crédito, pelo que a abertura de 

conta de depósitos à ordem pelo colaborador não obriga a CAIXA DO ALGARVE a conceder 

crédito e/ou a disponibilizar quaisquer outros produtos ou serviços constantes do presente 

protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------5 – Os colaboradores identificar-se-ão junto da CAIXA DO ALGARVE entregando 

uma cópia de um recibo de vencimento, do qual decorra que o MUNICÍPIO é a sua entidade 

patronal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------6 – Os contratos que venham a ser firmados entre a CAIXA DO ALGARVE e o 

colaborador apenas vinculam as partes outorgantes não decorrendo dos mesmos qualquer 

obrigação, ainda que subsidiária, para o MUNICÍPIO. ---------------------------------------------  

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

--------1 – Os serviços, produtos e facilidades de crédito disponibilizadas no âmbito deste 

PROTOCOLO são os constantes do mencionado anexo 1. ------------------------------------------  

--------2 – As condições preferenciais estabelecidas através deste protocolo mantêm-se em 
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vigor pelo prazo que vigorar o presente protocolo, podendo, no entanto, ser alteradas pela 

CAIXA DO ALGARVE a todo o tempo e durante a vigência do presente protocolo, bastando 

para tanto o envio de comunicação escrita para o MUNICÍPIO com uma antecedência 

mínima de trinta (30) dias da data em que as novas condições entrem em vigor. ----------------  

--------3 – As novas condições preferenciais que resultem da actualização a que se refere a 

parte final do número anterior não são aplicáveis aos contratos que se encontrem em 

execução, só sendo aplicáveis aos contratos que venham a ser celebrados depois da sua 

entrada em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------  

--------4 – Uma vez cessado o presente protocolo, cessarão automaticamente todas as 

condições preferenciais estabelecidas ao seu abrigo, passando a vigorar para cada 

colaborador do MUNICÍPIO o regime comercial em vigor nessa data para os demais clientes 

da CAIXA DO ALGARVE. -------------------------------------------------------------------------------  

--------5 – O disposto no número anterior é aplicável às situações em que cesse o vínculo 

laboral que liga o colaborador ao município.---------------------------------------------------------  

--------6 – Nos casos previstos nos anteriores nº 4 e nº 5, A CAIXA DO ALGARVE 

comunicará ao colaborador as novas condições para os produtos e financiamentos que haja 

contraído ao abrigo do presente protocolo, podendo o colaborador optar, no prazo de dês 

dias, por manter o financiamento e/ou o produto nas novas condições ou, caso tal seja 

possível, no prazo de 30 (trinta) dias efectuar a sua liquidação ou solicitar a sua extinção. ---  

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

--------A divulgação deste Protocolo e das respectivas condições, serviços e facilidades de 

crédito a serem disponibilizadas no seu âmbito serão promovidas pelo MUNICÍPIO e pela 

CAIXA DO ALGARVE directamente junto dos colaboradores em condições a acordar, 

ficando desde já o MUNICÍPIO de considerar as solicitações da Caixa do Algarve para: -----  

--------a) Efectuar acções promocionais nas instalações do MUNICÍPIO em datas a acordar 

previamente, para divulgar os seus produtos e serviços que se enquadrem neste Protocolo. ---  

--------b) Divulgar “mails”, folhetos e brochuras através do circuito de correspondência 

entre o MUNICÍPIO e os seus colaboradores. --------------------------------------------------------  

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

--------1 – O presente protocolo é estabelecido pelo prazo de 1 (um) ano a contar da sua data 

de celebração, renovável sucessiva e automaticamente por iguais períodos. ---------------------  
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--------2 – O presente protocolo pode ser denunciado e/ou suspenso por qualquer uma das 

partes a todo o tempo através de comunicação escrita dirigida à outra parte com uma 

antecedência mínima de trinta (30) dias do termo pretendido.--------------------------------------  

--------3 – A denúncia ou suspensão a que se refere o número anterior não fica dependente 

de ser invocada qualquer justificação, assim como não confere o direito a qualquer 

indemnização ou compensação a qualquer uma das partes. ----------------------------------------  

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

--------Para as comunicações entre a CAIXA DO ALGARVE e o MUNICÍPIO são indicados 

os seguintes números de telefone e fax, endereços de correio electrónico e de correio 

tradicional: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------CAIXA DO ALGARVE – Telefone - 289 790400; Fax – 289 790 411; e-mail – 

ccalg.cgestao@creditoagricola.pt. ---------------------------------------------------------------------  

--------CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL – Telefone – 289 840 000; Fax – 

289 842 455; e-mail – camara@cm-sbras.pt. ---------------------------------------------------------  

--------Para dirimir todo e qualquer conflito emergente do presente contrato é acordado 

entre as Contraentes que será exclusivamente competente o foro da comarca de Loulé, com 

renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------------------------------------------  

--------Feito em duas vias originais subscritas pelas partes outorgantes, aos___ de ____ de 

2009.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--------FRAPAL – FEDERAÇÃO REGIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS  DO 

ALGARVE – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO :- Presente a informação prestada pela 

Secção de Contabilidade acerca do assunto mencionado em epígrafe, que a seguir se 

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

--------Informação---------------------------------------------------------------------------------------  

--------“De conformidade com a deliberação camarária de 03 de Fevereiro de 2009, teria a 

Secção de Contabilidade de fazer uma ordem de pagamento para a Federação Regional das 

Associações de Pais do Algarve (FRAPAL), a fim de satisfazer o encargo financeiro anual do 

protocolo, no valor de € 500,00 (quinhentos euros), apoio este que seria para fazer face aos 

custos com a realização de acções de formação a realizar para pais e encarregados de 
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educação dos alunos das escolas.-----------------------------------------------------------------------  

--------No entanto, Informa esta secção que após ter contactado várias vezes com a Frapal, 

para que fosse enviada, a documentação necessária para se poder efectuar o pagamento 

(certidão das finanças) e de o assunto ter sido exposto à Dra. Dora Barradas, que contactou 

também várias vezes com a FRAPAL, e de esta ter informado que até à data a referida 

entidade não realizou nenhuma acção de formação e não sabe quando é que o vai fazer, nem 

enviou a esta Câmara qualquer documentação;------------------------------------------------------  

--------Atendendo que até à presente data ainda não foi efectuado qualquer pagamento, a fim 

de dar cumprimento à deliberação camarária, submete-se o assunto à consideração 

superior.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Dado não terem sido realizadas as acções de formação propostas no protocolo para o 

ano 2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não proceder ao pagamento da 

verba prevista para 2009. --------------------------------------------------------------------------------  

--------Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da presente deliberação à 

FRAPAL e à Direcção Regional de Educação do Algarve. ------------------------------------------  

--------ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS DO BAIRRO SOCIAL DE 102 

FOGOS:- Presente uma informação prestada pelo Sector de Taxas e Licenças Municipais, 

a esclarecer que os ocupantes dos fogos números 10 e 85 do Bairro Social de cento e dois 

fogos não pagaram 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. -------------------------------------------------  

--------COMISSÃO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA – NOMEAÇÃO DE 

REPRESENTANTE:- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 14 de 

Dezembro corrente sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever: -----  

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

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

--------Que a Postura Municipal sobre Toponímia e Numeração de Polícia, publicada no 

Diário da República n.º 7 sete, II série, de 9 de Janeiro de 1997, prevê a constituição de uma 

Comissão Municipal de Toponímia, enquanto órgão consultivo da Câmara e da Assembleia 

Municipal para as questões de toponímia;------------------------------------------------------------  

--------Que no respectivo artigo 4º é determinada qual a composição e funcionamento da 

referida Comissão;---------------------------------------------------------------------------------------  
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--------Que a alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo determina que a Câmara Municipal é 

representada pelo seu presidente ou seu representante. ---------------------------------------------  

--------Nomeio o Vice-Presidente da Câmara, o Vereador a Tempo Inteiro, Dr. Vítor Manuel 

Martins Guerreiro, seu representante na referida Comissão.”-------------------------------------  

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

--------COMISSÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – NOMEAÇÃO DE 

REPRESENTANTE:- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 14 de 

Dezembro corrente sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever: -----  

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

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

--------Que a Comissão Municipal de Habitação foi constituída em 30 de Junho de 1999 por 

deliberação da Assembleia Municipal;-----------------------------------------------------------------  

--------Que no artigo 4º do Regulamento Interno da referida comissão é determinada qual a 

composição da Comissão;-------------------------------------------------------------------------------  

--------Que na alínea a) do n.º 1 do referido artigo determina que a Câmara Municipal é 

representada pelo seu presidente, e na sua ausência, pelo Vereador da Acção Social e 

Habitação;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Que por seu despacho de 28 de Outubro de 2009, delegou na Vereadora a Tempo 

Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, as funções de gestão na área da Habitação;-------  

Nomeia a Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, sua representante 

na referida Comissão.------------------------------------------------------------------------------------  

--------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 9 a 21 de Dezembro 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 4948 a 4985, de 

4998 a 5004, de 5009 a 5163, no valor de €217.333,34; ---------------------------------------------  

--------Deliberou, por unanimidade, autorizar os pagamentos a que correspondem os 

documentos de despesa números 5005 a 5008, no valor de €26.601,73; ---------------------------  

--------Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados na reunião de 22 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 4986 a 4997, no valor de 

€256.592,19.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


