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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 7 /2010 

da reunião ordinária de 16 de Março de 2010 

 

PRESIDÊNCIA:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro. ---------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José 

Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça D’Aragão e Moura. -------------------------------  

 

 

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

 -------- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, participação na Assembleia Geral da ALGAR, 

 

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 50, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de €1.389.086,12 dos quais 

€1.386.206,98 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, €1.795,70 em 

numerário e €83,44 em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. ---------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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 

Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes, residente na Rua João de Deus para perguntar em 

que ponto se encontra o projecto de remodelação de águas pluviais entre a Estrada Nacional 

duzentos e setenta e a Escola dos Vilarinhos, porque há cerca de quatro meses que a água da 

chuva entra no quintal da sua avó. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acrescentou ainda que tem uma carta do Senhor Presidente informando que a obras 

iriam ser executadas durante as férias do carnaval, o que ainda não aconteceu, estando esta 

situação a ultrapassar os limites do tolerável. -----------------------------------------------------------  

 -------- O Vice-Presidente respondeu que as condições climatéricas não se alteraram durante 

as férias do carnaval, pelo que as obras não puderam ser executadas, ficando acordado que as 

mesmas terão início assim que terminarem as aulas, para as férias da Páscoa, caso não 

continue a chover. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas, o Vice-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 Vice-Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer 

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

 --------  – Mercado Municipal - Bar/café, Suspensão Temporária de Pagamentos; ----------------  

 --------  – Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel – Verbas para Telefones; --  

 -------- 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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 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM - POR TEMPO 

INDETERMINADO – TÉCNICO SUPERIOR (EDUCAÇÃO SOCIAL): - Foi presente 

uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto 

em epígrafe, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ―Para cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, que vem proceder à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão a abertura de procedimento concursal comum, para a 

contratação por tempo indeterminado de um Técnico Superior (Educação Social), para o 

Sector de Cultura e Património Histórico.‖ -------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal para a contratação por tempo 

indeterminado de um Técnico Superior (Educação Social).-------------------------------------------  

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM - A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO – TÉCNICO SUPERIOR (GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS):- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António 

Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: -------------------------------  

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

 -------- ―Para cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, que vem proceder à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão a abertura de procedimento concursal comum, para a 

contratação a termo resolutivo certo de um Técnico Superior (Gestão de Recursos 

Humanos), para a Secção de Recursos Humanos.‖ ---------------------------------------------------  

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

unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para a contratação a 

termo resolutivo certo de um Técnico Superior (Gestão de Recursos Humanos). -----------------   

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM - A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO – ASSISTENTE OPERACIONAL (CANALIZADOR):- Foi 

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa ao 

assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ―Para cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, que vem proceder à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão a abertura de procedimento concursal comum, para a 

contratação a termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Canalizador), para o 

Sector de Águas e Saneamento.‖ --------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para a contratação a 

termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Canalizador) --------------------------------   

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM - A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO – ASSISTENTE OPERACIONAL (MOTORISTA DE 

TRANSPORTES COLECTIVOS):- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da 

Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: --  

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

 -------- ―Para cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

Setembro, que vem proceder à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei 

n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão a abertura de procedimento concursal comum, para a 

contratação a termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Motorista de 

Transportes Colectivos), para o Sector de Educação.‖ -----------------------------------------------  

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

unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para a contratação a 

termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Motorista de Transportes Colectivos. ---   

 -------- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS EM RISCO:- Presente uma proposta apresentada pela Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro que a seguir se transcreve, acerca do assunto acima mencionado. -----------------------  

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

 -------- COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO --------------  

 -------- “Em reunião de Câmara de 31 de Março de 2009 foi aprovada a intenção de 

constituir no município a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ). ----  

 -------- Passados que são já alguns meses e com as alterações que o acto eleitoral de Outubro 
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de 2009 veio introduzir no espectro político em São Brás de Alportel, torna-se necessário que 

o assunto regresse à consideração desta Câmara Municipal para que esta se possa 

pronunciar sobre a legitimidade da continuação deste projecto, dado considerar-se esta 

matéria da maior relevância. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Risco têm por principal missão 

proteger as crianças e jovens de todas as situações em que esteja em causa a sua segurança, 

saúde, formação, educação ou qualquer outro aspecto que possa colocar em risco o seu 

desenvolvimento integral, enquanto cidadãos de pleno direito. --------------------------------------  

 -------- A Organização Mundial de Saúde tem vindo a alertar para a necessidade das 

comunidades locais se unirem num esforço conjunto para minorar este problema, pois 

assume cada vez um carácter mais preocupante a situação das crianças e jovens com menos 

de 18 anos, que se encontram em situações que podem ser consideradas de perigo, quer seja 

por razões de abandono, negligência, abusos sexuais, trabalho infantil, entre outras 

situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É pelas razões supra citadas, que o executivo municipal pretende chamar a si esta 

competência para, com a rapidez possível, criar as condições necessárias para a instalação 

desta Comissão dignificando, desde modo, ainda mais o sentido do serviço público e 

aumentando a nobreza da intervenção que já pratica no que respeita à acção social nas 

suas múltiplas áreas de intervenção. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal dê continuidade ao processo de 

constituição da Comissão de Crianças e Jovens em Risco, com os contactos e diligências 

necessárias, bem como remeta este assunto à Assembleia Municipal, para indicação dos 

elementos para a Comissão Alargada, conforme previsto na legislação e dê desta deliberação 

conhecimento à Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco.” -----------------------------  

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

unanimidade: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro - Solicitar à Assembleia Municipal a indicação de 4 representantes para a 

constituição da Comissão Alargada; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Dar conhecimento da presente deliberação à Comissão Nacional de 

Crianças e Jovens em Risco. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2010:- Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa à terceira alteração orçamental 

PROPOSTAS 
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para dois mil e dez, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 3/2010 -----------------------------------  

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

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

 -------- Despesas com aquisição bens e transferências correntes na Administração 

Autárquica; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal, aquisições de serviços e outras despesas correntes 

Departamento de Administração e Finanças; -----------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal no Departamento Técnico Municipal; -------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços na Divisão de Educação Sócio-

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

 -------- Investimento em software informático na Administração Autárquica; ---------------------  

 -------- Investimento em bens do domínio público – Viadutos, arruamentos e obras 

complementares - no Departamento Técnico Municipal no tocante às despesas de capital. ----  

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

municipal para o ano em curso, no montante de quarenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco 

euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 8.3.1.5. notas 

sobre o processo orçamental e respectiva execução, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 54 - A/99, de 22 de Fevereiro, a terceira alteração orçamental conforme consta do mapa 

anexo, bem como a correspondente alteração as Grandes Opções do Plano.‖ -------------------  

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

alteração ao orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois 

mil e dez, remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. -------------------  
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 -------- PROCº Nº 110/2009, DE KNICKMEIER, LDª INVESTIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPERMERCADO 

COMERCIAL NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Planeamento Urbanístico sob o n.º 110/2009, em que a firma Knickmeier – Investimentos 

Imobiliários, Lda., com sede na Rua das Vigias, Lote 4.25.01, 0/F, freguesia de Moscavide, 

do município de Loures, na qualidade de promitente comprador, solicita informação prévia 

acerca da construção de superfície comercial num prédio sito na Avenida da Liberdade, deste 

município. Foi deliberado, por unanimidade, na reunião de câmara de 17 de Fevereiro último, 

mandar informar a firma requerente que a sua pretensão não era viável pelos motivos 

indicados na informação técnica de 15 de Fevereiro de 2010, dispondo a requerente do prazo 

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

Vem a firma requerente solicitar a prorrogação do prazo até 31 de Março, para que lhe seja 

possível apresentar uma resposta. -------------------------------------------------------------------------  

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

prorrogação do prazo até 31 de Março conforme solicitado. ------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 108/2009, DE PIERRE MARIE BORIS NIGROWSKI – 

ALTERAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE EM MEALHAS:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 108/2009, em que Pierre Marie 

Boris Vigrowski, residente na Rua General Humberto Delgado, Lote 28 – 2º Drt., Horta das 

Figueiras, na cidade de Évora, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração de prédio de habitação que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio 

das Mealhas, deste município. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Aprovar o projecto de arquitectura e os projectos das especialidades já 

entregues; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Solicitar a entrega do projecto de especialidade de extracção de fumos 

conforme disposto no ponto 7 da informação técnica de 12 de Março de 2010, que abaixo se 

transcreve e de que deve ser dado conhecimento aos requerentes. -----------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração de Prédio de 

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

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- 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 Urbanizável a Reestruturar; ------------------------------------------------------------  

 -------- Zona afastada – protecção às captações públicas. -------------------------------------------  

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

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

 -------- Confina a Sul e a Nascente com via não classificada e a Norte com Caminho 

Municipal 1206. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 16 e 53 do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

 -------- 1 - Pretende o requerente alterar o prédio existente, num terreno localizado nas 

Mealhas, composto por prédio urbano com área de 393,00m
2 

– área coberta de 116,88m
2
 

edifício de rés-do-chão destinado a habitação com logradouro e área descoberta de 

276,12m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº15229/20061002, o artigo 

com o nº9298. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Uma vez que o terreno se insere em Zona Afastada, delimitada, foi solicitado por 

estes serviços parecer à Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve. Parecer 

esse que deu entrada nesta edilidade no dia 11 de Março de 2010 já corrigido em que 

informa ―que a impermeabilização decorrente da construção a efectuar, não irá interferir 

com os recursos hídricos subterrâneos, mas salienta que ―não deverá ocorrer a infiltração de 

qualquer tipo de efluentes no solo”. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Na proposta apresentada de alteração e ampliação verifica-se que a introdução de 

amplos vãos, barbecue, pérgola e a construção de duas novas wc e cozinha. ---------------------  

 -------- 4 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área. Contudo a 

referida situação não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo 53, 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 e espaços livres 
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adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 7 - Os projectos de especialidades entregues estão em conformidade com o projecto 

de arquitectura, mas uma vez que vão ser criadas condutas de extracção de fumos deverá ser 

entregue o respectivo projecto dessa especialidade. ---------------------------------------------------  

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

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

arquitectura contundo relativamente às especialidades deverá ser cumprindo o disposto do 

ponto nº7 da presente informação. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

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

 -------- PROCº Nº 76/2009, DE NEIL GREGORY HAMPTON E OUTRA – 

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, ALPENDRES E PISCINA EM VALE DE 

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

Municipal sob o n.º 76/2009, em que Neil Gregory Hampton e Outra, residentes na 

Urbanização Miraserra, Lote 6, 7º direito, na cidade de Loulé, solicitam a aprovação do 

projecto de arquitectura relativo à construção de garagem, alpendres e piscina que pretendem 

levar a efeito num prédio que possuem no sítio de Vale Carvalho, deste município. -------------  

 -------- Atendendo a que a presente pretensão, na reunião deste executivo de 19 de Janeiro 

último foi indeferida. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que a informação técnica agora prestada pelo Divisão de Planeamento 

Urbanístico relativamente à mesma pretensão contraria a anterior, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, solicitar uma nova informação técnica mais detalhada, bem como 

um parecer jurídico relativo ao presente processo. -----------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 7/2010, DE CRISTINA DOS SANTOS EUSÉBIO E OUTRA – 

ALTERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL:- INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM 

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

Municipal sob o n.º 7/2010, em que Cristina dos Santos Eusébio e Outra, residentes no sítio 

do Alportel, neste município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo a 

obras de alteração que pretendem levar a efeito numa moradia unifamiliar no sítio supra 

referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 4 de Março de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento às requerentes. -------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de alteração de uma construção existente 

em solo rural, 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 Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23º-E, 31º e 35º 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 Alteração e 

ampliação de moradia unifamiliar, num terreno localizado no Alportel, composto por prédio 

misto – terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão, com uma área coberta de 

215,46m
2
 e área descoberta de 5894,54m

2
 perfazendo uma área total de 6110,0m

2
, 

confrontando-se a poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº 15429/20070530 e inscrito sob o artigo urbano nº9478. -------------------------------------------  

 -------- 2 - Pretende a requerente alterar o alpendre já existente num espaço fechado com 

cerca de 20,0m
2
. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Tratando-se de um prédio inserido em RAN e Espaço Agrícola Condicionado, 

qualquer uso de construção que implique impermeabilização do solo carece de consulta a 

CRRA – Algarve e CCDR-Algarve, não sendo necessário no presente caso, porque área 

coberta pretendida já se encontra impermeabilizada (proc. 95/2004). -----------------------------  

 -------- 4 - O encerramento do alpendre, perfazendo uma área fechada de 20,0m
2
, é possível 
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ao abrigo da alínea d) do disposto no ponto 4 do artigo 23.º-E do R.P.D.M. ----------------------  

 -------- 5 - A pretensão já foi alvo de um pedido de Informação Prévia (Procº n.º 103/2008), 

na reunião de Câmara de 18 de Novembro de 2008 foi deliberado que a requerente poderia 

levar a efeito o encerramento do alpendre contundo o mesmo o pedido (nº103/2008) não foi 

instruído em conformidade com ponto nº2 do artigo14.º da Portaria n.º232/2008 de 11 de 

Março o que implica que a respectiva operação urbanística tenha seguido o procedimento de 

Licença. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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.” ------------------------------------------  

 -------- APRECIAÇÃO DO PROJECTO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A 

CRIAÇÃO DE UM NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NA UNIDADE 

TERRITORIAL DA SERRA DO CONCELHO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente 

uma informação técnica elaborada pela Divisão de Planeamento Urbanístico que acompanha o 

Projecto de Termos de Referência para a criação de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico 

na Unidade Territorial da Serra do Concelho de S. Brás de Alportel. -------------------------------  

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

 -------- ―Os Núcleos de Desenvolvimento Turístico (NDT) constituem uma nova figura do 

planeamento territorial e do desenvolvimento sócio-económico, criados pelo Plano Regional 

de Ordenamento do Território (PROT) do Algarve e absorvidos pelo Plano Director 

Municipal de São Brás de Alportel na sua subseccção III, da Secção II, do Capitulo IV. -------   

 -------- A promoção de NDT esta sujeita a concurso público, e para isso o procedimento 

inicia-se com a comunicação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel ao Observatório 

do PROT Algarve da sua intenção de abertura de concurso público e projecto de termos de 

referência, para produção de parecer. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Os termos de referência foram elaborados para contextualizar a proposta de criação 

de um NDT na Unidade da Serra, com um máximo de 800 camas. ----------------------------------  

 -------- Face ao exposto, para que se dê inicio ao procedimento de criação de um NDT no 

Concelho de São Brás de Alportel, propõe-se a aprovação do Projecto de Termos de 

Referência em anexo, para posterior envio para parecer do Observatório do Algarve. ---------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- É quanto nos cumpre informar e remete-se a decisão à Consideração Superior‖ -------  

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

 -------- Primeiro - Aprovar o presente Projecto de Termos de Referência; -------------------------  

 -------- Segundo – Remetê-lo para parecer do Observatório do PROT Algarve; -------------------  

 -------- MARIA INÊS FERNANDES BARRA – PEDIDO DE VIABILIDADE DE 

CONSTRUÇÃO NA RUA SERPA PINTO:- Presente um requerimento de Maria Inês 

Fernandes Barra, residente na Rua Dr. Cândido Guerreiro, n.º 51 – 2º H, na cidade de Faro, 

a solicitar informação acerca da viabilidade das possíveis operações urbanísticas que pode 

levar a cabo em dois prédios de que é proprietária na Rua Serpa Pinto, n.
os

 43/45, na Vila de 

S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

construção de novos edifícios desde que cumpra as condições descritas na informação técnica 

de 12 de Março de 2010, que abaixo se transcreve e que deverá ser transmitida à requerente. --  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento nº3508, de 

10 de Março de 2010, cuja petição pretende: -----------------------------------------------------------  

 -------- O presente pedido de direito à informação, diz respeito a dois prédios registados sob 

os nº4700 e 15662 – Rua Serpa Pinto, caracterizados segundo as suas descrições nos 

respectivos documentos da Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel 

nº11997/251198 e 14830/20051109. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO DO P.U.: ----------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano de Urbanização da 

Vila de São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 13 de Fevereiro e, publicado em 

Diário da República de 13 de Fevereiro de 2003, I série B: ------------------------------------------  

 -------- O prédio localiza-se em: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- UOPG2; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ZONA CONSOLIDADA A NASCENTE; -----------------------------------------------------  

 -------- ZONA DE EXPANSÃO DE MÉDIA DENSIDADE; ---------------------------------------  

 -------- VERDE PUBLICO EQUIPADO A POENTE; -----------------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 25º,31º,33º,40º do Plano de Urbanização, 

sem prejuízo das restantes disposições regulamentares. ----------------------------------------------  

 -------- DA ANÁLISE EFECTUADA TEMOS A INFORMAR:------------------------------------  



     

 

Reunião de 2010/03/16  Página 17 

 -------- 1 - A pretensão é considerada geradora de operação de Loteamento, a ocupação 

destas zonas deverá ser desencadeada através da realização de planos de pormenor ou 

operação de loteamento, situação que não se verifica na pretensão, ressalvando no entanto 

uma postura de loteamento com base no nº 5 do artigo 57º do Decreto – Lei 555/99 de 16 de 

Dezembro na redacção dada pelo Decreto – Lei 177/01 de 4 de Junho.----------------------------  

 -------- 2 - Relativamente à petição da requerente estes serviços informam que a possibilidade 

de edificabilidade a proposta encontra-se em duas classes de espaços que deverá contemplar 

os seguintes condicionalismos: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- ZONA CONSOLIDADA: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 25.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Definição: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - As Zonas Consolidadas constituem áreas do núcleo urbano de S. Brás de Alportel, 

as quais incluem o Espaço Urbano Histórico e o Espaço de Transição do mesmo, 

correspondentes às UOPG 4 e 7, e que já se encontram totalmente construídas. 

Correspondem às áreas onde a actividade de construção é, maioritariamente, constituída por 

operações de renovação ou obras de conservação, beneficiação e ampliação, admitindo -se 

operações de loteamento sempre que as parcelas o permitam e nos termos da legislação em 

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

 -------- 2 - Pretende -se a manutenção desse estatuto e a preservação das suas características 

urbanas mais significativas, nomeadamente a valorização e preservação dos espaços 

exteriores públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 26.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usos e Regime de edificabilidade: ---------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Estas Zonas destinam -se a Habitação Unifamiliar e Colectiva e à implantação de 

Comércio, Serviços, Turismo e outras actividades compatíveis com a habitação. ----------------  

 -------- 2 - As edificações nas Zonas Consolidadas estão sujeitas aos seguintes 

condicionamentos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) As novas construções deverão integrar -se harmoniosamente no tecido urbano 

construído, mantendo as características de alinhamento, cércea, volumetria e ocupação do 

lote tradicionais do núcleo urbano em que se inserem. ------------------------------------------------  

 -------- b) Todos os projectos apresentados à Câmara Municipal, quer para obras de 

conservação e restauro, quer para ampliações e novas construções, incluirão 
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obrigatoriamente, mapa de acabamentos com a especificação de todos os materiais a utilizar.  

 -------- c) Sem prejuízo do disposto no artigo 127.º do Decreto -Lei n.º 380/99, de 22 de 

Fevereiro, apenas serão permitidas demolições de edifícios que reconhecidamente não 

apresentem valor histórico e arquitectónico ou quando a sua conservação não seja técnica ou 

economicamente viável. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) No caso de renovação, reconstrução ou construção nova, a altura da edificação 

não poderá exceder a cércea da preexistência ou a cércea predominante definida pelas 

edificações do conjunto em que se insere. ---------------------------------------------------------------  

 -------- e) Respeitar o alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, 

excepto se a Câmara Municipal entender conveniente fixar um novo alinhamento. --------------  

 -------- f) Quando admissíveis, a Câmara Municipal poderão condicionar as mudanças de uso 

para serviços e comércio à execução de obras de conservação e de restauro de toda a 

edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) O número de pisos máximo admissível é de 4. ----------------------------------------------  

 -------- h) O Índice de Impermeabilização máximo é de 0.8. ------------------------------------------  

 -------- 3 — Constitui excepção às alíneas g e h do número anterior, a edificabilidade em 

zonas consolidadas que se encontrem integradas na UOPG. -----------------------------------------  

 -------- 4 — Espaço Urbano Histórico e na UOPG 7 — Espaço de Transição do Espaço 

Urbano Histórico, para as quais se aplica o disposto nos artigos 45.º e 46.º. ---------------------  

 -------- ZONA DE EXPANSÃO DE MÉDIA DENSIDADE: ---------------------------------------  

 -------- Artigo 31.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Zonas de Expansão de Média Densidade — Edificabilidade: -----------------------------  

 -------- 1 — Nas Zonas de Expansão de Média Densidade os Planos de Pormenor e Projectos 

de Loteamento que venham a ser elaborados têm que obedecer ao Índice Bruto de 

Construção, máximo, de 0.6. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 — Nas Zonas de Expansão de Média Densidade, as edificações estão sujeitas aos 

seguintes condicionamentos: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A área mínima de lote é de: --------------------------------------------------------------------  

 -------- a1) 350 m2 para a Habitação Unifamiliar Isolada; -------------------------------------------  

 -------- a2) 300 m2 para a Habitação Unifamiliar e Colectiva Geminada; -------------------------  

 -------- a3) 240 m2 para a Habitação Unifamiliar e Colectiva em Banda. -------------------------  

 -------- b) O número máximo de pisos é de: --------------------------------------------------------------  
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 -------- b1) 2 para a Habitação Unifamiliar Isolada; --------------------------------------------------  

 -------- b2) 2 para a Habitação Unifamiliar e Colectiva Geminada; --------------------------------  

 -------- b3) 2 para a Habitação Unifamiliar em Banda. -----------------------------------------------  

 -------- b4) 3 para a Habitação Colectiva em Banda. --------------------------------------------------  

 -------- c) O Índice de Implantação Líquido máximo é: ------------------------------------------------  

 -------- c1) 0,4 para a Habitação Unifamiliar Isolada; ------------------------------------------------  

 -------- c2) 0,5 para a Habitação Unifamiliar e Colectiva Geminada; ------------------------------  

 -------- c3) 0,6 para a Habitação Unifamiliar e Colectiva em Banda. -------------------------------  

 -------- d) O Índice de Construção Líquido máximo é: -------------------------------------------------  

 -------- d1) 0,6 para a Habitação Unifamiliar Isolada; ------------------------------------------------  

 -------- d2) 0,8 para a Habitação Unifamiliar e Colectiva Geminada; ------------------------------  

 -------- d3) 1,5 para a Habitação Unifamiliar em Banda. ---------------------------------------------  

 -------- d4) 1,8 para a Habitação Colectiva em Banda. ------------------------------------------------  

 -------- e) O Índice de Impermeabilização máximo é 0.7. ---------------------------------------------  

 -------- 3 - Dos elementos apresentados, uma vez não apresentado o levantamento topográfico 

estes serviços informam que a pretensão poderá ser edificada artigo por artigo tendo atenção 

o artigo 7º do Regulamento Municipal de São Brás de Alportel.-------------------------------------  

 -------- Artigo 7.º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Impacte semelhante a um loteamento: ---------------------------------------------------------  

 -------- Para efeitos de aplicação no n.º 5 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, considera-se 

gerador de um impacte semelhante a um loteamento: -------------------------------------------------  

 -------- a) Toda e qualquer construção que disponha de mais do que uma caixa de escadas de 

acesso comum a fracções ou unidades independentes; ------------------------------------------------  

 -------- b) Toda e qualquer construção que disponha de quatro ou mais fogos com acesso 

directo e independente a partir do espaço exterior; ----------------------------------------------------  

 -------- c) Conjunto de edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si que comportem 

fogos e unidades de utilização que, somados, atinjam um número superior a 10; ----------------  

 -------- d) Edifícios que disponham de uma área de construção superior a 2000 m2; ------------  

 -------- e) Todas aquelas construções e edificações que envolvam uma sobrecarga dos níveis 

de serviço nas infra-estruturas e ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, tráfego, 

parqueamento, ruído, etc. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 1 - Dado que os artigos em questão são contíguos poderá a requerente optar por uma 

Operação de Loteamento, que a futura operação de loteamento implica a previsão de 

parcelas de terreno destinadas individualmente a espaços verdes e de utilização colectiva, 

infra-estruturas viárias e equipamento tal como refere a 216-B/2008 de 3 de Março. -----------  

 -------- 2 - Tendo como objectivo, uma solução sustentável do ponto de vista urbano, 

consideram estes serviços relevante a necessidade de cumprir o Decreto – Lei 163/06 de 8 de 

Agosto referente à Barreiras Arquitectónica que torna obrigatória a adopção de um conjunto 

de normas técnicas de eliminação de barreiras arquitectónicas, é intenção desta edilidade 

promover a todos os níveis uma arquitectura inclusiva, promovendo a mobilidade urbana 

para todos os cidadãos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Deverá a futura proposta de operação de loteamento cumprir o plano de 

acessibilidades (de acordo com o ponto nº 5 do artigo 163/06 de 8 de Agosto) que apresente a 

rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como soluções de detalhe métrico, técnico e 

construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em matéria de acessibilidades a pessoas 

com deficiência e mobilidade condicionada, nos termos regulamentados na portaria nº 

232/08 de 11 de Março. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A gestão das infra-estruturas e dos espaços verdes de utilização colectiva pode ser 

confiada a moradores ou a grupos de moradores das zonas loteadas e urbanizadas, mediante 

a celebração com o município de acordos de cooperação ou de contratos de concessão do 

domínio municipal (artigo 46º do D.L. nº 555/99 de 16 /12 com redacção dada pelo D.L. nº 

177/01 de 4/6) ou caso o regulamento define, poderá cada proprietário do lote fazer a 

manutenção do espaço verde junto à entrada do seu lote. --------------------------------------------  

 -------- 5 - Mais se informa para a necessidade de formalizar o Regulamento de Loteamento, 

estipulando medidas preventivas e cautelares, ordenando a colocação de ―periféricos‖ ou 

outros elementos que possam adulterar a fachada com a exposição para via pública, 

nomeadamente de: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Generalidades; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sistema Viário; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Parcelamento do solo; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Características das Edificações; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Tratamento dos Espaços Exteriores; ------------------------------------------------------------  

 -------- Quadro de Discriminação dos Lotes (áreas, uso). ---------------------------------------------  
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 -------- 6 - A futura proposta carece de planta dos espaços envolventes ao edifício, à 

semelhança de uma planta síntese, projectando de forma clara às áreas referentes ás áreas 

públicas nomeadamente aos passeios, estacionamento, espaço verde público arruamentos e 

acessos que fazem parte integrante do projecto, bem como, a indicação da área a intervir, no 

que se refere ao presente processo. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Para uma boa execução da futura operação de loteamento, estes serviços 

recomendam os seguintes aspectos: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Arranjos Exteriores – Espaços verdes: ---------------------------------------------------------  

 -------- O espaços verde deve resultar num conjunto coerente e estruturante do desenho 

urbano, sem plantação de relva ou prados mas, com plantação de espécies de fácil 

manutenção, devendo o revestimento do solo ser feito com espécies herbáceas ou arbustivas e 

casca de pinheiro, por forma a evitar ao aparecimento de ervas daninhas e reduzir o risco de 

erosão;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Preferencialmente, deve utilizar-se espécies de flora local ou outras exóticas, desde 

que adaptadas as condições climatéricas locais, de forma a permitir uma maior sucesso e 

menor manutenção e assegurar a drenagem natural; a regularização climática, protecção 

dos ventos dominantes através de sebes e criar zonas de sombra e integração paisagística; ---  

 -------- O plano de rega deve ser automático, sem prejuízo de outra solução tecnicamente 

justificável, devendo a rede ser diferenciada da rede geral de distribuição; -----------------------  

 -------- Os elementos sintomáticos da presença de agua com interesse cultural nomeadamente 

poços tanques, noras, sistema de rega, devem ser preservados, recuperados e integrados nas 

novas funções do espaço; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após a execução do ramal de rega deve o promotor solicitar ao Serviço de Águas, a 

instalação do contador de rega, que após a recepção definitiva da obra passa para o nome de 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na delimitação das ―áreas de equipamento‖ com os percursos pedonais, com os 

percursos pedonais, dever-se-á estabelecer barreiras arquitectónicas, através de elementos 

ou pinos – em forma cilíndrica ou paralelepipédica – de pedra, betão ou ferro, até uma altura 

máxima de 0,30m, por forma a impossibilitar o acesso e apropriação automóvel a essas 

áreas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mobiliário Urbano: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A urbanização deve prever a ser dotada de mobiliário urbano ou qualquer outro tipo 
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de equipamento, desmontável ou fixo, designadamente: floreiras, papeleiras, bancos, 

bebedouros, bocas-de-incêndio, a instalar nos espaços exterior públicos; por forma a dotar a 

urbanização de uma apetência humanizante. -----------------------------------------------------------  

 -------- Arruamentos Viários e Pedonais: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Nos passeios não devem ser implantados elementos urbanos, designadamente, postes, 

mobiliário urbano, sinalética, marcos de incêndio, recipientes para o lixo, postos de 

transformação, que obstruam ou interrompam o espaço livre em todo o passeio em todo o seu 

cumprimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As ―baias‖ de estacionamento público devem ser delimitadas na pavimentação e 

ganhar uma forma homogénea – sem descontinuidade – ao longo dos arruamentos da 

urbanização; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os arruamentos devem ser arborizados no mínimo numa das suas frentes e com 

espécies adequadas, devendo as árvores resultarem alinhadas e instaladas em caldeira. 

Podendo adoptar – se uma solução de arborização intercalada com estacionamento; ----------  

 -------- Os passeios, lancis, áreas pedonais e áreas de estacionamento, devem ser 

pavimentadas de acordo com o projecto da rede viária – valorizando os aspectos de natureza 

estética e dos materiais da região, o qual permite uma maior estabilidade, resistência e 

conservação; no universo eco – urbanístico e paisagístico uma descontinuidade de textura de 

materiais e minimização e impermeabilização do solo; -----------------------------------------------  

 -------- Nas áreas de acesso a estacionamento, deve o lancil e respectivo passeio baixar à 

cota do pavimento da faixa de rodagem ou ser rampeado, em ambas as soluções o ressalto 

máximo admissível é de 2cm de acordo com o decreto – lei nº 163/06 de 8 de Agosto. ----------  

 -------- A altura dos lancis, nas imediações das passagens de peões, é de 0,12m, por forma a 

facilitar o rebaixamento até 0,02m, a toda a largura das ―zebras‖ e a superfície do passeio 

que lhe fica adjacente proporcione uma inclinação suave de acordo com o Decreto – Lei nº 

163/06 de 8 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os estacionamentos deverão ficar sobrelevados cerca de 0,03, em relação às faixas de 

rodagem em conformidade com o Decreto – Lei nº 163/06 de 8 de Agosto. ------------------------  

 -------- Rede de Esgotos e Águas Pluviais: --------------------------------------------------------------  

 -------- A rede das águas pluviais deve ser distintas e não constituir um sistema unitário com 

a rede de esgoto doméstico, pelo que não é admissível a ligação daquela rede ao colector de 

esgotos domésticos existentes. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Rede de Abastecimento de Água: ----------------------------------------------------------------  

 -------- O ramal de alimentação para o marco de água deve ser de 90mm, de acordo com 

artigo 56º do Decreto – Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto. -----------------------------------  

 -------- Resíduos Sólidos Urbanos: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A urbanização deve ser dotada de equipamentos de recolha selectiva de resíduos 

sólidos urbanos, de forma a satisfazer as necessidades humanas do loteamento; -----------------  

 -------- O promotor deve contactar os serviços técnicos da DOMSU, no sentido de obter 

informação sobre o modelo de recipientes a adoptar para área onde se insere a urbanização.  

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, que a pretensão deve ser desenvolvida de 

forma a não comprometer uma evolução urbana para aquele local. Tendo como base uma 

solução apoiada no espírito da perequação, evitando uma solução geradora de 

desigualdades, deverá apresentar um estudo (ante-projecto), visando um desenho de projecto 

urbanístico de apoio à decisão. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, aponta-se para uma solução que tenha em conta as prescrições supra 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete o assunto à Consideração 

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

 -------- Saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio Martins por ser trabalhador da empresa sobre a 

qual irá recair a deliberação seguinte. --------------------------------------------------------------------  

 -------- LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA SITUADA NO PERAL, 

DE EDUARDO PINTO CONTREIRAS & FILHOS, LDA.:- Presente um ofício da 

empresa Eduardo Pinto Contreiras e Filhos, Lda. a comunicar a intenção de prosseguir o 

processo de ampliação da zona de exploração da pedreira de que é proprietária no sítio do 

Peral, deste município. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Solicitar à empresa interessada a apresentação dos documentos e 

informações constantes na parte final da informação técnica de 2 de Março corrente que 

abaixo se transcreve e que deverá ser transmitida à empresa interessada. --------------------------  

 -------- Segundo – Solicitar à CCDR Algarve esclarecimentos acerca do presente assunto. -----  

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

 -------- ―Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A empresa Eduardo Pinto Contreiras e Filhos, Lda., vem através de respectivo oficio 

comunicar a esta Câmara Municipal que de acordo com as suas intenções de ampliação a 

zona de exploração da pedreira n.º 4517 e actividades conexas, sita no Peral, entregou para 

análise o estudo de impacte ambiental a 23/12/2009 e encontra-se a desenvolver 

procedimentos para iniciar o correspondente plano de pormenor, com o objectivo de alterar 

o Plano director Municipal no seu sector sudeste.  ----------------------------------------------------  

 -------- Para melhor conhecimento do processo solicitamos à requerente que forneça à 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel uma cópia em formato digital do estudo de 

avaliação de impacte ambiental entregue para apreciação da Agencia Portuguesa de 

Ambiente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por outro lado, no que toca ao plano de pormenor refere o artigo 6º-A do Decreto-lei 

n.º 380/99 de 22 de Setembro com a redacção dada pelo DL n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro e 

alterações do DL n.º 181/2009 de 7 de Agosto (RJIGT), que os interessados na elaboração, 

alteração ou revisão de um plano de urbanização ou plano de pormenor podem apresentar à 

Câmara municipal propostas de contratos que tenham pró objecto a elaboração de um 

projecto de plano, sua alteração ou revisão, bem como a respectiva execução. Mais se 

esclarece que os referidos contratos não prejudicam o exercício dos poderes públicos 

municipais relativamente ao procedimento, conteúdo, aprovação e execução do plano, bem 

como à observância dos regimes legais relativos ao uso do solo e às disposições dos demais 

instrumentos de gestão territorial com os quais o plano de urbanização ou plano de 

pormenor devam ser compatíveis ou conformes. -------------------------------------------------------  

 -------- O procedimento de formação do contrato depende de deliberação da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, devidamente fundamentada, que explicite, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. As razões que justifiquem a sua adopção. ---------------------------------------------------  

 -------- 2. A oportunidade da deliberação tendo em conta os termos de referência do futuro 

plano, designadamente a sua articulação e coerência com a estratégia territorial do 

município e o seu enquadramento na programação constante do plano director municipal ou 

do plano de urbanização. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. A eventual necessidade de alteração aos planos municipais de ordenamento do 

território em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As propostas de contratos e a deliberação referida anteriormente são objecto de 
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divulgação pública nos termos do n.º 2 do artigo 77º do Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de 

Setembro com a redacção dada pelo DL n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro e alterações do DL 

n.º 181/2009 de 7 de Agosto (RJIGT), pelo prazo de 10 dias úteis, findos os quais os 

resultados dessa divulgação pública devem ser ponderados e reflectidos na decisão final de 

contratar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A decisão de contratar surgirá, em princípio, simultaneamente com a decisão de 

elaboração do plano de pormenor que compete à Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

sendo determinada por deliberação, a publicar (a deliberação e o contrato) no Diário da 

República e a divulgar através da comunicação social e na respectiva página da Internet, que 

estabelece os respectivos prazos de elaboração e do período de participação ―preventiva‖ a 

que se refere o n.º 2 do artigo 77ºdo RJIGT, pelo prazo mínimo de 15 dias úteis. Aquando 

desta deliberação a Câmara Municipal deve ter presente a definição da oportunidade e os 

termos de referência do plano de pormenor, sem prejuízo da posterior intervenção de outras 

entidades públicas ou particulares. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Dadas as implicações ambientais e a existência de Reserva Ecológica Nacional nas 

áreas a ampliar a avaliação ambiental estratégica nos termos do Decreto-lei n.º 232/2007 de 

15 de Junho é incontornável, devendo ser solicitado à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve parecer sobre o âmbito dessa avaliação ambiental. ----  

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

 -------- Face ao exposto, e no sentido de prosseguir o processo de ampliação da zona de 

exploração da pedreira n.º 4517 e actividades conexas, solicita-se ao interessado que remeta 

a esta Câmara Municipal cópia digital do estudo de avaliação de impacte ambiental 

realizado, bem como proposta de contrato nos termos do artigo 6º A do RJIGT para 

elaboração de plano de pormenor para a área da pedreira e espaços contíguos. Devem 

também ser dadas indicações sobre os termos de referência, definição da oportunidade e 

âmbito da avaliação ambiental estratégica, para concertação com os serviços de 

planeamento territorial desta edilidade. -----------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e remete-se a decisão à Consideração Superior‖ -------  

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins para 

poder participar nos restantes assuntos agendados para a reunião. -----------------------------------  

 -------- LOCALIZAÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE LOULÉ:- Presente uma 

informação técnica elaborada pela Divisão de Planeamento Urbanístico relativamente à 
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localização do Aeródromo Municipal de Loulé: --------------------------------------------------------  

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

 -------- ―No âmbito do processo de localização do aeródromo Municipal de Loulé, foram 

esclarecidas as questões levantadas nos pontos n.º 9, 10, 11 e 15 da informação técnica de 25 

de Setembro de 2009, comunicada à Câmara Municipal de Loulé pelo nosso ofício n.º 6431 

de 02/10/2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a localização do aeródromo municipal de Loulé e os 

esclarecimentos prestados julga-se ser de emitir parecer favorável à infra-estrutura em 

apreço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicitamos ainda que qualquer avaliação ambiental que seja feita sobre as 

incidências e medidas de minimização ambiental nos seja comunicada, para adequarmos as 

medidas de planeamento. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e remete-se a decisão à Consideração Superior.‖ -------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à 

localização do aeródromo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Loulé, que 

caso seja elaborada uma avaliação ambiental sobre as incidências e medidas de minimização 

ambiental, seja dado conhecimento a esta autarquia dos resultados obtidos. -----------------------  

 -------- PEDIDO DE CERTIDÃO DE PASSAGEM E CAMINHO, DE MARIA JOSÉ 

MARTINS CALCA:- Presente um requerimento de Maria José Martins Calca, residente 

em Santa Maria dos Olivais, município de Lisboa, na qualidade de proprietária, a requerer que 

lhe seja certificado se a passagem constante na planta de localização anexa ao requerimento é 

um caminho vicinal ou não. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao processo existente em nome da requerente, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, informar a mesma que estes serviços não possuem cadastro de 

caminhos públicos, não podendo assim, certificar se o caminho é vicinal ou não. Mais se 

informa, nos termos da informação jurídica de 5 de Fevereiro de 2009, constante no processo 

64/2006, na sua página 479 verso qualquer questão relativa aos direitos de propriedade devem 

ser remetidas para os “meios comuns” de decisão, ou seja, os tribunais. ---------------------------  
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 -------- MERCADO MUNICIPAL - BAR/CAFÉ, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PAGAMENTOS:- Presente uma informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que a 

seguir se transcreve relativamente  ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Tendo em consideração que: -------------------------------------------------------------------  

 -------- O projecto de remodelação e modernização do mercado municipal de São Brás de 

Alportel foi aprovado por unanimidade pela reunião de Câmara de 17 de Junho de 2008, 

onde contemplava a renovação e alteração do snack bar água branca, localizado no sector 

poente do mercado, a fim de o dotar de melhores condições de funcionamento. ------------------  

 -------- As operações urbanísticas, em causa, promovidas pela autarquia de São Brás de 

Alportel em área com PDM e Plano de Urbanização em vigor estão isentas de licença, como 

definido pela alínea a) do n.º 1 do artigo 7º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com 

redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 4 Setembro, porém devem cumprir na integra todos os 

requisitos legais de funcionamento e exploração, com especial destaque para as questões da 

higiene e segurança alimentar, no trabalho e segurança contra incêndios. ------------------------  

 -------- As obras no referido snack-bar encontram-se concluídas em conformidade com o 

projecto, tal como aferiu o técnico responsável da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel pela fiscalização, Eng. Filipe Sobral. ----------------------------------------------------------  

 -------- É intenção do explorador (José Virgílio Brito Silva) reabrir o snack-bar que constitui 

a sua actividade profissional e a sua fonte de rendimentos. ------------------------------------------  

 -------- Propõe-se que: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A Câmara Municipal de São Brás de Alportel ateste por meio de declaração, que o 

espaço alvo da pretensão reúne condições para o funcionamento do estabelecimento de 

restauração e bebidas e que se encontra isento de licença de acordo com a alínea a) do n.º 1 

do artigo 7º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com redacção dada pela Lei n.º 

60/2007 de 4 Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. A Câmara Municipal de São Brás de Alportel determine a realização de posterior 

vistoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. O explorador entregue a respectiva declaração prévia nos termos do Decreto-lei n.º 

234/2007 de 19 de Junho e posteriormente solicite o respectivo horário de funcionamento. ----  

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------  
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 -------- Primeiro - Emitir declaração em como o espaço destinado à instalação do Snack Bar 

reúne condições para o funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas e que se 

encontra isento de licença de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 7º do Decreto-lei 

n.º 555/99 de 16 de Dezembro com redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 4 Setembro. ---------  

 -------- Segundo – Determinar a realização de vistoria. ------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Solicitar ao explorador a entrega da respectiva declaração prévia nos termos 

do Decreto-lei n.º 234/2007, de 19 de Junho e posteriormente o pedido do horário de 

funcionamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quarto – Informar a Secção de Taxas e Licenças que a suspensão da renda, de acordo 

com a deliberação da reunião deste executivo em 29 de Setembro de 2009 cessa a 31 de 

Março de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PLANOS DE EMERGÊNCIA DO LOCAL DE TRABALHO:- Foi presente uma 

informação do Gabinete de Segurança e Higiene no Trabalho, que a seguir se transcreve, a 

solicitar ao Senhor Presidente da Câmara, a constituição de uma equipa de trabalho para 

verificação e identificação dos diversos factores de risco existentes nos diversos 

estabelecimentos do município, de forma a serem elaborados os Planos de Emergência do 

Local de Trabalho. O Senhor Presidente por despacho de 12 de Março de 2010 nomeou para 

constituir a referida equipa de trabalho os seguintes técnicos superiores da autarquia: 

Eng.ª Telma Rasquinho, Eng.ª Silvia Ribeiro e Eng.ª Mónica Inácio. -------------------------------  

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

 -------- “A existência de um plano de emergência interno identifica as medidas de protecção e 

prevenção no local de trabalho. Após reunião com as inspectoras da ACT – Autoridade para 

as Condições de Trabalho e de acordo com o recomendado nas auditorias externas de 

segurança no trabalho todos os estabelecimentos devem estar munidos de Plano de 

Emergência, com o objectivo fundamental da protecção da vida humana, bens ou ambiente, 

em caso de ocorrência inesperada de situações perigosas e imprevistas. --------------------------  

 -------- O Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 Novembro e a sua Regulamentação pela Portaria 

n.º 1532/2008 de 29 Dezembro, estabelece as regras de organização e gestão da segurança 

durante a exploração, designadas por medidas de autoprotecção (plano de emergência 

interno, plano de prevenção e registo de segurança). -------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se que seja criada uma equipa de trabalho para verificar e 

identificar a situação nos diversos estabelecimentos do Município, uma vez que a Câmara 
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Municipal tem obrigação de zelar pela segurança dos seus funcionários e utilizadores dos 

seus edifícios. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete à consideração superior.” -----------  

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

 -------- SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS (STI) – 

ENCERRAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE FINANÇAS:- Presente o ofício 

n.º 1612/2010, de 12 de Fevereiro último, do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos a 

informar a autarquia das intenções da DGCI – Direcção Geral de Contribuições e Impostos 

relativamente à redução de trabalhadores no Serviço de Finanças existente em S. Brás de 

Alportel e futuramente o possível encerramento destes serviços.  -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: ----------------  

 -------- Primeiro – Remeter ofício à DGCI e manifestar o seu desagrado e apreensão 

relativamente à redução de trabalhadores e ao possível encerramento dos serviços no 

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

 -------- Segundo – Dar conhecimento do presente ofício à Assembleia Municipal; ---------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS – VIABILIZAÇÃO DA ALICOOP:- 

Presente um ofício, de 23 de Fevereiro último, remetido pela Assembleia Municipal de 

Lagos, dando a conhecer ao executivo desta autarquia as medidas tomadas por aquele órgão 

para a viabilização da ALICOOP. -------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ANMP – PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL:- Presente a nota de débito 

n.º 129/2010, de 03 de Março corrente, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

com sede em Coimbra, respeitante à quota anual de associado, cujo valor se cifra em 

€ 5.113,00 (cinco mil cento e treze euros). --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o seu pagamento. -----------  

 -------- ASSOCIAÇÃO SOTAVENTO ALGARVIO – PAGAMENTO DA QUOTA 

ANUAL:- Da Associação Sotavento Algarvio, foi presente a factura n.º 13, de 29 de Janeiro 

último, respeitante à quota anual de associado, cujo valor se cifra em € 1.200,00 (mil e 

duzentos euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o seu pagamento. -----------  

 -------- TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- O senhor Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro 
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apresentou a seguinte informação elaborada pelo Senhor Presidente: -------------------------------  

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

 -------- ―De acordo com o artigo 7º do Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho, novas 

atribuições de Competências das Autarquias Locais; que são transferidas para os municípios 

as atribuições ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de 

refeitórios, fornecimento de refeições escolares e seguros escolares. Sendo pois da 

competência dos órgãos municipais a atribuição de valores que promovam boas condições de 

aprendizagem e funcionamento das actividades do 1º ciclo e Ensino Pré-escolar, proponho 

que sejam transferidas para o agrupamento vertical de Escolas de S. Brás de Alportel, os 

valores abaixo mencionados para fazer face às despesas de: Consumos correntes no valor de 

2.000 €(dois mil euros) para aplicação nas AEC’s e Prolongamento de Horário.‖ --------------  

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

informação, autorizando a transferência de € 2.000,00 (dois mil euros) ao Agrupamento 

Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel. --------------------------------------------------------------  

 -------- REFORÇO FINANCEIRO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

CELEBRADO COM O CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL – PROGRAMA DE ALARGAMENTO DA REDE DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS (PARES):- Presente um ofício do Centro de Cultura e 

Desporto do Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, 

datado de 12 de Março corrente, a solicitar um reforço financeiro ao contrato programa 

estabelecido entre a autarquia e esta associação, relativamente à construção da Creche “Sítio 

do Bebé”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um reforço financeiro até 

ao valor máximo de € 310.000,00 (trezentos e dez mil euros), após aprovação em revisão 

orçamental, por entender que a acção mencionada se integra no disposto da alínea b) do n.º 4 

do art. 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, elaborar uma adenda ao protocolo de 

cooperação já estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À QUINTINHA DOS ANIMAIS:- Presente uma 

carta da Associação Quintinha dos Animais, a solicitar a verba de € 2.500,00 (dois mil e 
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quinhentos euros) para fazer face às múltiplas despesas que originam o acolhimento, 

tratamento e esterilização dos animais abandonados. --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ter a intenção de atribuir a verba de 

€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) conforme solicitado logo que a associação comprove 

ter a sua situação tributária regularizada. ----------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 

DOENTES DE PARKINSON E ALZEIMER:- Presente uma carta da Associação 

Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzeimer, de 2 de Março, a solicitar apoio 

financeiro para a construção do centro regional de cuidados continuados vocacionado para 

receber doentes de Parkinson e Alzheimer de todo o Algarve. O respectivo centro será 

construído no sítio da Picota, no município de Tavira. ------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), da Associação Humanitária de Doentes de Parkinson e Alzeimer, por 

entender que as actividades desenvolvidas se inserem no âmbito da alínea b) do n.º 4 do 

art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  

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

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

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

pagaram atempadamente a renda respeitantes ao mês em curso. -------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. ---------------------------------------------------  

 -------- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL – 

VERBAS PARA TELEFONES:- Na sequência da deliberação deste executivo do passado 

dia 02 de Fevereiro, o Agrupamento Vertical de Escolas através do envio de um e-mail 

comunicou à autarquia que considera baixo o plafond atribuído à Escola EB1/JI, em virtude 

de funcionarem no referido estabelecimento 9 salas de aula e a sede de coordenação. Assim o 

Agrupamento propôs uma alteração do plafond atribuído ao estabelecimento ou em alternativa 

um único plafond de € 115,00 para os três estabelecimentos geridos pela mesma 

coordenadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente propôs que seja tomado em consideração o plafond na totalidade, 
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ou seja, até ao valor de € 115,00 euros mês, conforme proposto pelo Agrupamento. -------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e concorda com a proposta do Senhor 

Presidente. Dê-se conhecimento à Secção da Contabilidade. -----------------------------------------  

 -------- 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 2 a 15 de Março em curso, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 707 a 722, de 

735 a 770, de 772 a 798, de 800 a 865, de 867 a 926, de 934 a 940, no valor de €127.527,50; -  

 -------- Autorizou, por unanimidade, os pagamentos a que correspondem os documentos de 

despesa números 722 a 744, 771, 799, 866, de 927 a 933, no valor de €21.619,67; ---------------  
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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. ---------------------------------------------------------------------  

 

 O VICE-PRESIDENTE 

  
 


