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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 8/2010 

da reunião ordinária de 30 de Março de 2010 

 

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 60, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.042.472,68 dos quais 

€ 1.039.067,66 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 2.405,02 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 usou da palavra o Dr. Miguel Reis 

Cunha, residente na Avenida Duarte Pacheco, n.º 145 – 1º drt.º, em Almancil, para se referir 

concretamente ao processo de loteamento n.º 286/2007, em nome de Envolvência Impar – 

Construções, Lda., e ao prazo para apresentação de especialidades. ---------------------------------  

 -------- Referiu que a Câmara notificou o proprietário que deveria apresentar os projectos de 

especialidades, não lhe tendo sido dado um prazo, tendo o mesmo referido que assegurava a 

ligação de águas e esgotos à rede pública. Acontece porém que para ser executada essa 

ligação, é necessário atravessar terrenos de vários proprietários, entre os quais se encontram 

uns que são de uma empresa, da qual é representante, e que não vê com bons olhos a 

construção deste loteamento, uma vez que pretende levar a efeito uma exploração agrícola. ---  

 -------- Perante estes factos, atendendo a que o ofício de notificação não prevê prazos e que o 

mesmo data de Agosto, acha que deveria aplicar-se o artigo cento e onze do Código do 

Procedimento Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente disse que irá novamente notificar a empresa para saber se vai ou 

não entregar os documentos solicitados, caso contrário o processo caducará. ---------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 



     

 

Reunião de 2010/03/30  Página 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

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

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

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

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

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

 --------  – Casa do Algarve – Pagamento da Quota Anual; --------------------------------------------  

 --------  – Plano de Revitalização do Centro Histórico de São Brás de Alportel;-------------------  

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



     

 

Reunião de 2010/03/30  Página 7 

 -------- 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2010:- Presente em proposta, a primeira 

revisão orçamental para o ano corrente, a qual importa em € 861.308,94 (oitocentos e sessenta 

e um mil, trezentos e oito euros e noventa e quatro cêntimos) correspondendo ao saldo na 

gerência do ano findo em operações orçamentais, no valor de € 593.168,94 (quinhentos e 

noventa e três mil, cento e sessenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos e o valor de 

€ 268.140,00 (duzentos e sessenta e oito mil cento e quarenta euros) correspondente à 

contrapartida da despesa em projectos comparticipados por fundos comunitários. ----------------  

 -------- Quanto à despesa, no valor de € 861.308,94 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos 

e oito euros e noventa e quatro cêntimos) corresponde ao valor global da presente proposta de 

revisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João Moura, aprová-la e submeter estes 

documentos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da competência que a este 

órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do art. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA PARA AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- 

O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta:---------------------  

 -------- “Dispõe o artigo sétimo do Decreto-Lei número cento e quarenta e quatro, barra, 

dois mil e oito, de vinte e oito de Julho, novas Atribuições e Competências das Autarquias 

Locais, que são transferidos para os municípios as atribuições ao nível da implementação de 

medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, fornecimento de refeições escolares e 

seguros escolares. Sendo pois competência dos órgãos municipais e de acordo com o 

Despacho número vinte mil novecentos e cinquenta e seis, barra, dois mil e oito, de trinta de 

Julho, comparticipar, como menciona a redacção do número um do artigo sétimo, deste 

mesmo despacho, “nos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades 

de complemento curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da 

escolaridade”.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a atribuição dos valores definidos em reunião de Câmara, e estando em questão 

entrada de novos alunos e/ ou alteração de escalão e posterior análise das condições 

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

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

PROPOSTAS 
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Alportel a verba total de (Quarenta e seis euros), a atribuir aos alunos do 1º ciclo do Ensino 

Básico e (15 euros) do Ensino Pré-escolar de acordo com o escalão em que estão inseridos e 

o ano de escolaridade que frequentam; segundo quadro em anexo.” -------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 61,00 

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

cópia à Secção de Contabilidade --------------------------------------------------------------------------  

 -------- RATIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO:- 

Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a seguinte proposta: -----------------------------------  

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2010 ----------------------------  

 -------- Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e Protocolos de Apoio -----------  

 -------- Na sequência da atribuição de subsídios mensais às várias associações do município, 

nos termos da deliberação tomada pelo órgão executivo desta autarquia em 17 de Fevereiro 

de 2010, foram celebrados Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, com as 

associações de carácter desportivo e Protocolos de Apoio com as associações de carácter 

cultural, social ou outro. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito proponho que sejam ratificados os referidos documentos celebrados com 

as seguintes associações: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo: --------------------------------------  

 -------- Associação Jovem Sambrasense; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Bike Clube São Brás; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Clube de Artes Marciais de S. Brás de Alportel; -----------------------------------------------  

 -------- Cube de Caça e Pesca; -----------------------------------------------------------------------------  

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

Freguesia de S. Brás de Alportel; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sociedade Recreativa 1º de Janeiro; -------------------------------------------------------------  

 -------- União Desportiva e Recreativa Sambrasense; -------------------------------------------------  

 -------- Protocolos de Apoio: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Associação Cultural Sambrasense; --------------------------------------------------------------  

 -------- Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense; ------------------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Santa Casa da Misericórdia – Casa Museu António Bentes; --------------------------------  
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 -------- Associação de Agricultores;” ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os Contratos Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, bem como os Protocolos de Apoio já celebrados com as 

associações do município que recebem subsídio mensal. ----------------------------------------------  

 -------- AQUISIÇÃO DE PRÉDIO NA RUA JOÃO ROSA BEATRIZ:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto 

mencionado em epígrafe: -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Atendendo a que o Plano de Pormenor do Terminal Rodoviários, eficaz pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/2003 de 13 de Setembro, prevê, na Rua João 

Rosa Beatriz a implementação de um arruamento de ligação entre a bolsa de estacionamento 

e a referida rua; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que a largura do referido arruamento tem cerca de 8 metros, e que prevê 

a demolição de edifícios existentes; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que os edifícios a demolir não são pertença da Câmara, e que não se 

pode adquirir apenas a área que se pretende demolir mas sim todo o prédio, por constituir 

penas um artigo; (área total de 167,02 m2); ------------------------------------------------------------  

 -------- Solicitou-se a um perito avaliador, uma avaliação ao prédio urbano localizado na 

Rua João Rosa Beatriz, pertencente a António José Leonardo, inscrito na Conservatória do 

Registo Predial de S. Brás de Alportel sob o nº. 00390/170785 e na matriz predial urbana da 

Repartição de Finanças de S. Brás de Alportel sob o artº. Nº. 20. O prédio confronta a Norte 

com António Pedro da Cruz e outros; Poente com herdeiros de João Viegas Louro; Sul com 

Sebastião José Corria e Nascente com Rua João Roa Beatriz. ---------------------------------------  

 -------- Assim, Proponho a aquisição do prédio atrás descrito, pelo valor de € 136 839,00, 

conforme relatório de avaliação que se anexa.” --------------------------------------------------------  

 -------- Concordando com a avaliação anexa no processo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, propor aos proprietários o valor de € 136.839,00 (cento e trinta e seis mil 

oitocentos e trinta e nove euros), para a aquisição do seu prédio urbano inscrito na matriz 

predial sob o número vinte, com a área total de 167,02m
2
.--------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar os proprietários, caso não concordem 

com a presente proposta, que para implementação do Plano Pormenor do Terminal 

Rodoviário é intenção do município proceder à aquisição do referido prédio por via de 

PROPOSTAS 
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expropriação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PLANO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL:- Pelo Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, foi apresentada a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Plano de Revitalização do Centro Histórico de São Brás de Alportel. ------------------  

 -------- Quando se assinala mais um Dia Nacional dos Centros Históricos, a 29 de Março, a 

Câmara Municipal propõe dar início a mais um importante passo na revitalização do Centro 

Histórico de São Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dando continuidade às acções que têm sido desenvolvidas no âmbito do Plano de 

Revitalização do Centro Histórico, nomeadamente a elaboração do Plano de Pormenor do 

Centro Histórico, importante ferramenta de planeamento e ordenamento do burgo antigo da 

vila; a execução faseada das obras de pavimentação e requalificação; a requalificação dos 

edifícios públicos existentes nesta área, nomeadamente o antigo Matadouro Municipal e o 

antigo Palácio Episcopal, dando a estes espaços uma nova vida, mediante a criação de 

equipamentos tão relevantes para a comunidade, como sejam Centro Explicativo e de 

Acolhimento da Calçadinha de São Brás de Alportel e o novo Centro de Artes e Ofícios, 

pretende-se agora dar início a um segundo momento deste trabalho. ------------------------------  

 -------- Depois da requalificação, ao nível da via pública e dos espaços públicos, importa 

prosseguir caminho, ao nível da preservação da identidade e memória deste local, mediante 

o melhor acompanhamento e fiscalização da intervenção nos espaços privados, para que da 

melhor forma sejam preservadas as fachadas e demais elementos arquitectónicos que são 

caracterizadores do centro histórico. A valorização do património é um princípio 

fundamental que subjaz a toda esta acção, por quanto importa preservar a história local. -----  

 -------- A par deste acompanhamento à intervenção urbanística, importa dar prioridade à 

acção de revitalização económica, social e cultural, para recuperar a dinâmica no burgo 

antigo, promover novas dinâmicas, valorizar este espaço com valor turístico e devolver a 

centralidade ao centro histórico. É fundamental preservar a identidade do núcleo antigo da 

vila, cuidar daquele que é coração de São Brás de Alportel, o berço da história da nossa 

terra. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta é uma missão de todos, e como tal deve ser um desafio conjunto e participado. ---  

 -------- Assim, proponho as seguintes acções: -----------------------------------------------------------  
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 -------- 1. Criação da Comissão Municipal de Preservação e Revitalização do Centro 

Histórico, a ser constituída por elementos representantes do executivo municipal, das 

distintas forças partidárias presentes na Assembleia Municipal, representantes de 

associações e entidades locais, que se dedicam à valorização do património e de outras 

entidades, com responsabilidades e competências nesta área, que possam constituir uma mais 

valia para esta comissão. De carácter consultivo, de apoio e de acompanhamento à execução 

deste Plano de Revitalização e nomeadamente das intervenções urbanísticas no Centro 

Histórico, esta comissão será uma importante ajuda na preservação da identidade do centro 

histórico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Realização de sessões públicas dirigidas aos proprietários e moradores dos 

edifícios do centro histórico, de modo a iniciar, de forma faseada um trabalho de 

revitalização daquele espaço, o que só pode ser possível com a participação activa e a 

colaboração de todos aqueles que são moradores e proprietários. ----------------------------------  

 -------- Pretende-se incentivar a população a proceder à requalificação dos imóveis, fazendo 

uso, sempre que possível das medidas legais disponíveis, nomeadamente através do que prevê 

o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. --------------------------------------------------------  

 -------- 3. Criação de normas de intervenção urbanística no centro histórico complementares 

ao Plano de Pormenor do Centro Histórico, que permitam um melhor acompanhamento e 

fiscalização das intervenções, apresentando em detalhe os tipos de materiais que podem ser 

utilizados, bem como todo um conjunto de procedimentos. -------------------------------------------  

 -------- 4. Afectação de um técnico da Divisão Municipal de Planeamento Urbanístico ao 

acompanhamento das intervenções no Âmbito do Plano de Pormenor do centro histórico, 

para um melhor atendimento e cuidado a todas estas delicadas situações e a uma maior 

celeridade neste tipo de processos. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. Promoção anual de um programa de animação para o Jardim da Verbena “Noites 

da Verbena”, que procura devolver a centralidade daquele espaço, como a nobre zona de 

espectáculos da vila. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pretende-se a partir deste conjunto de acções imprimir uma nova dinâmica no 

desenvolvimento deste Plano de Revitalização, de fundamental importância na estratégia de 

desenvolvimento turístico do município.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- Apresentada a proposta o Sr. Presidente informou ainda que desde 2003 o executivo 

tem mostrado alguma preocupação com o núcleo histórico, referindo que o Plano Pormenor já 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2010/03/30  Página 12 

manifesta essas preocupações, tentando minimizar alguns aspectos. --------------------------------  

 -------- O Vereador Dr. João Moura afirmou que o Plano Pormenor do Núcleo Histórico está 

pouco pormenorizado, sendo necessário um maior cuidado ao nível da estética. Lembrou que 

os núcleos históricos são o nosso baú de memórias. Considera importante que a câmara 

municipal tenha o direito de opção de compra, quando haja intenção de venda de algum 

imóvel no centro histórico. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar início aos trâmites necessários para constituição 

da referida comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 99/2009, DE ANNE GRAHAM E AIN 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, aprovar o projecto de arquitectura 

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

termos da informação técnica de 19 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 alteração e ampliação de uma 

construção existente e 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 Agrícola Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E e 35.º do RPDM, sem prejuízos das 

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

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

 -------- 1 - Pretende o requerente alterar e ampliar uma edificação existente e construção de 

uma piscina, num terreno localizado no Mealhas, composto por prédio misto – terra de 

cultura com árvores e edifício de rés-do-chão, área coberta de 155,0m
2
 e área descoberta de 

2115,0m
2
 contabilizando uma área total de 2270,0m

2
, confrontando-se a Nascente com 

caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 15545 de 31-08-2007 e 

inscrito sob o artigo urbano nº 2815 e o rústico nº2271. ----------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 2 - Uma vez que o prédio se encontra Espaço Agrícola Condicionado, neste espaço 

qualquer uso de construção que implique impermeabilização do solo está sujeito a parecer 

prévio da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve. Verifica-se que a 

Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve já pronunciou relativamente à 

pretensão do requerente através do parecer n.º DP-2009-000419e m que informa “que a 

impermeabilização decorrente da construção pretendida não irá interferir com os recursos 

hídricos subterrâneos, uma vez que a cobertura do solo existente, é de natureza argilosa, com 

permeabilidade reduzida”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Pretende o requerente alterar e ampliar a construção existente e construir uma 

piscina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

três quartos, sala, duas casas de banho, despensa e cozinha. Assim da pretensão não se 

verifica o aumento do número de pisos acima da cota soleira. ---------------------------------------  

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

área de 166,50m
2
. Contudo a referida situação não contraria os dispostos legais definidos 

pelo artigo 23-E, do Regulamento do Plano Director Municipal. Não foi solicitado o 

licenciamento do muro, pelo que não será possível a construção de novo muro. -----------------  

 -------- 6 - Relativamente à piscina não se vê inconveniente à sua construção uma vez que a 

ARH-Algarve já pronunciou favoravelmente e está assegurada a sua acessibilidade. -----------  

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

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

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

processo peças desenhadas nº 6 e 7. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

artigo 20 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 

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

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

 -------- PROCº Nº 10/2010, DE MANUEL VALENTIM VIEGAS DOS RAMOS – 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PADARIA 

EM CABEÇA DO VELHO:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico sob o n.º 10/2010, em que Manuel Valentim Viegas dos Ramos, residente no 

sítio da Cabeça do Velho, deste município, na qualidade de proprietário, solicita informação 

prévia acerca da construção de uma padaria no local supra referido. --------------------------------  

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

caracterização da actividade industrial nos termos da informação técnica de 17 de Março de 

2010, que abaixo se descreve e de que deve ser dado conhecimento ao interessado. -------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Construção de Padaria, 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 Agro-Florestal; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Área de montado de Sobro e ou Azinho. -------------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E e 36.º do RPDM, sem prejuízos das 

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

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

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

Informação Prévia para Construção de Padaria, num terreno localizado no Cabeça do 

Velho, composto por prédio Urbano – morada de casas térreas, com 3 compartimentos, 

dependência e logradouro com 272,0m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº 8393 de 13-10-1993 e inscrito sob o artigo nº 2891.------------------------------------------------  

 -------- 2 - O requerente pretende construir uma padaria de 121,27m
2
 com um piso, pretensão 

essa que já foi objecto de apreciação por estes serviços processo (nº51/98) tendo sido 

aprovado e licenciando, mas que entretanto caducou por não terem sido executados 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 4 - No que concerne à classificação de solos segundo o PDM, nos espaços agro-

florestais é permitida: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A edificação de acordo com as regras constantes dos artigos 23.º-A, 23.º-B, 23.º-C, 

23.º-D e 23.º-E; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Uma vez que a pretensão do requerente consiste em alteração de uma construção 

existente deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M. nos seguintes 

condicionalismos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 5.2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade 

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais 

significativos, enquanto testemunhos históricos das actividades e realizações humanas. --------  

 -------- 5.3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a protecção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ----------------------------------------------------------  
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 -------- 5.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem 

rural; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Verifica-se que o número de pisos pré-existente é um o que o deverá ser mantido; --  

 -------- c) Adoptar ou criar infra-estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infra-estruturas; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder os 300,0m
2
; --------------  

 -------- e) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré-existência tenha área superior, 

considera-se esse valor área limite. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - No ponto n.º 5.1 está previsto que as obras de recuperação de construções 

existentes, com uma estrutura edificada e volumetricamente são permitidas para fins de 

estabelecimentos de restauração ou exercício de outras actividades compatíveis com o solo 

rural e para fins habitacionais, independentemente do uso anterior, pelo que se considera a 

pretensão viável no âmbito do PDM. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Como referido anteriormente a operação urbanística em causa não ampliará a 

área da construção existente mantendo um piso cumprindo deste modo os condicionalismos 

do ponto nº 5.4. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - A pretensão tem por objectivo a instalação de uma actividade industrial (produção 

de pão) e por isso regida também pelo diploma DL n.º 209/2008 de 29 de Outubro (constitui 

o Regime do Exercício da Actividade Industrial-REAI). Pressupõe-se que a actividade em 

causa será classificada como tipo 3. Para o funcionamento do estabelecimento deverá o 

explorador proceder ao registo do mesmo nos termos do REAI, garantido que aquando do 

registo, a operação urbanística já possui a respectiva autorização de utilização conforme 

n.º 4 do artigo 18º do REAI. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9 - Não obstante o mencionado no ponto anterior, para classificação da actividade 

industrial, deve o requerente fazer a sua caracterização com a definição de pelo menos os 

seguintes parâmetros: n.º de trabalhadores, potencia térmica e potencia eléctrica previstos, 

bem como, se possível a produção média anual. -------------------------------------------------------  

 -------- 10 - Conforme se pode comprovar quer no registo da Conservatória apresentado, 

quer nas bases cartográficas (planta de localização) dos nossos serviços a propriedade não 
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se encontra dotada de acesso viário. No entanto em deslocação ao local juntamente com os 

serviços de fiscalização detectou-se que o acesso á propriedade poderá ser executado por um 

caminho a Norte que aparenta ser acesso público visto que concede serventia a vários 

prédios. Assim deverá o requerente actualizar o registo da conservatória contemplando o 

respectivo caminho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, deve solicitar-se ao requerente caracterização da actividade 

industrial, de acordo com o mencionado no ponto n.º 9 da presente informação para emissão 

do parecer final. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ----------  
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 -------- TRAÇADO DE LIGAÇÃO DE S. BRÁS DE ALPORTEL À VIA DO INFANTE 

E FARO:- O Senhor Presidente Eng.º António Eusébio apresentou a informação técnica 

elaborada pelo Director do Departamento Técnico Municipal que a seguir se transcreve, 

acerca do assunto mencionado em epígrafe: -------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Subconcessão Algarve Litoral Lanço 2.2.a) Variante à E.N.2 S. Brás de Alportel-

Faro (trecho 1) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente a geometria de traçado da variante à EN 2 de S. Brás de Alportel a Faro, 

(trecho 1), como alteração de uma outra apresentada em Dezembro de 2009 que não 

mereceu aceitação, que alterava a então versão do Instituto de Estradas de Portugal 

apresentada e aprovada pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal em 2004, somos a 

informar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A actual geometria de traçado desenvolve-se como todas as outras 

independentemente da E.N.2, constituindo assim uma variante a esta antiga estrada;-----------  

 -------- b) Foi alterado o traçado a norte dos Machados entre o PK 0+900 e PK 1+800. Esta 

alteração consistiu numa maior aproximação do novo traçado á antiga EN 2 deixando a 

proximidade ao aglomerado de casas dos Machados, não sendo necessário desviar a EN2 

por passagem inferior sob a nova via, bem como alterar o C.M. 1206 na sua parte de 

entroncamento com a EN2. Tal situação afigura-se mais vantajosa, pois evita a destruição do 

Parque dos Poetas, afasta-se da maioria das habitações e permite preservar alguma 

identidade do local. Apresenta ainda a vantagem da eliminação de vários acessos locais e 

caminhos paralelos. Têm como inconvenientes a construção de um viaduto sobre a EN2 com 

alguma altura e consequente impacte visual e paisagístico, a aproximação a habitações ao 

PK 1+050 e PK 1+400 e o encurtamento em 600 metros da via de lentos no sentido 

ascendente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Foi alterado para sul o traçado do restabelecimento 3B, via que dará acesso aos 

Machados, de modo a coincidir com o entroncamento da VNC 11 de acesso a Funchais na 

actual EN2. O diâmetro da rotunda também foi reduzido. Esta alteração permitiu o 

afastamento a uma habitação com a vantagem de coincidir com um entroncamento já 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Rebaixamento da rasante em cerca de 3 metros a partir do PK 2+200 até ao limite 

do concelho, com a eliminação de um viaduto e do restabelecimento 3D, que passa a ser feito 
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pelo lado sul. Esta alteração permite o afastamento a pelo menos duas habitações e um 

menor impacte visual.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) A proximidade da via à ribeira da Gaifona (PK 1+200) implicará a construção de 

um muro de suporte de grande altura (+/-10 m) que trará algum impacte ou em alternativa 

ao prolongamento do viaduto sobre esta ribeira. -------------------------------------------------------  

 -------- f) Como situação não resolvida, o que se entende face a condicionantes 

regulamentares, não foram encurtadas as faixas de aceleração e travagem de acesso á 

rotunda de distribuição para os Machados (lado sul) e bem como o seu diâmetro. --------------  

 -------- Em resumo, poderemos dizer que esta geometria apresenta melhorias face à anterior, 

não sendo de modo algum a ideal, mas a possível face ao corredor estudado. Não são 

derrubadas casas habitadas, situação que não ocorria no 1º traçado (2004), afasta-se a via 

ligeiramente do núcleo habitacional dos Machados e é preservado todo o troço da 

“Calçadinha Romana” ex-líbris do património arqueológico do concelho. -----------------------  

 -------- À consideração superior” -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a presente informação e reconhecer a 

relevante importância deste projecto para o desenvolvimento do município de S. Brás de 

Alportel deliberou, por unanimidade, aprovar o traçado com a alteração proposta, e remeter 

ofício às Estradas de Portugal dando conhecimento da deliberação tomada. -----------------------  

 -------- A.MOITA, LDª – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE 

FUNCIONAMENTO DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA AVENIDA 

DA LIBERDADE:- Presente a comunicação de 25 de Fevereiro, da empresa A. Moita, Ldª. 

a solicitar a prorrogação, por mais um ano, do período de funcionamento do seu 

estabelecimento sito na Avenida da Liberdade. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação conforme 

solicitado por mais um ano, com início a 1 de Janeiro de 2010. --------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2009:- 

Presentes ao órgão executivo o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas de 

Execução Orçamental, os Anexos às Demonstrações Financeiras, o Relatório de Gestão e 

todos os restantes documentos de prestação de contas constantes do Anexo I, integralmente 

preenchidos, relativa ao período que decorreu de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de 

dois mil e nove, para efeitos de discussão e votação, a fim de serem apresentados ao 

respectivo órgão deliberativo e posterior remessa ao Tribunal de Contas e restantes entidades 
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a que alude o Decreto-Lei número cinquenta e quatro A, barra, noventa e nove, de vinte e dois 

de Fevereiro e respectivas alterações, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), anexo ao diploma em apreço. ------------------------------------------  

 -------- Feita a respectiva análise por todos os membros do executivo municipal, passou-se à 

discussão dos referidos documentos de que se salientam os seguintes pontos:---------------------  

 -------- a) Pela análise ao Balanço (à data de trinta e um de Dezembro de dois mil e nove), 

verifica-se que apresenta um activo líquido total de € 49.542.530,93 (quarenta e nove milhões, 

quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta euros e noventa e três cêntimos), o 

passivo total de € 9.673.255,63 (nove milhões, seiscentos e setenta e três mil, duzentos e 

cinquenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos). Demonstra-nos ainda um património de 

€ 46.626.402,77 (quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dois 

euros e setenta e sete cêntimos) e o resultado líquido negativo do exercício no valor de 

€ 2.551.868,84 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito 

euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Na Demonstração de Resultados, verifica-se que o valor global de proveitos e 

ganhos cifrou-se em € 10.139.841,56 (dez milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e 

quarenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos) e o valor global de custos e perdas foi de 

€ 12.691.710,40 (doze milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e dez euros e 

quarenta cêntimos), no que se traduz num resultado líquido negativo do exercício de 

€ 2.551.868,84 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito 

euros e oitenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Os Mapas de Execução Orçamental apresentam um saldo de dotações orçamentais 

relativas ao ano de dois mil e oito de € 1.064.482,31 (um milhão, sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e um cêntimos) e encerra para o ano de dois mil e 

dez com um saldo de operações orçamentais de € 593.168,94 (quinhentos e noventa e três mil, 

cento e sessenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos), tendo sido cobradas receitas no 

montante de € 11.742.892,15 (onze milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e 

noventa e dois euros e quinze cêntimos) e sido efectuadas despesas no valor de 

€ 12.214.205,52 (doze milhões, duzentos e catorze mil, duzentos e cinco euros e cinquenta e 

dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Quanto aos Fundos de Operações de Tesouraria entraram nos cofres municipais 

€ 844.792,46 (oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e dois euros e quarenta 
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e seis cêntimos) e saíram € 875.013,78 (oitocentos e setenta e cinco mil, treze euros e setenta 

e oito cêntimos). No que respeita a contas de ordem, as garantias e cauções prestadas no 

decurso do ano findo foi de € 385.274,86 (trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e 

quatro euros e oitenta e seis cêntimos) e de receita virtual liquidada, o valor de € 1.617.256,57 

(um milhão, seiscentos e dezassete mil, duzentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e sete 

cêntimos), o valor das garantias e cauções devolvidas foi de € 297.844,93 (duzentos e noventa 

e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa e três cêntimos), e a receita virtual 

cobrada foi € 1.608.529,65 (um milhão, seiscentos e oito mil, quinhentos e vinte e nove euros 

e sessenta e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Os Anexos às Demonstrações Financeiras, mais não são de que as notas 

justificativas dos valores apresentados em Balanço e em demonstração de resultados, bem 

como a justificação de casos excepcionais que não foram considerados em balanço por 

situações ainda não regularizadas em termos de imobilizado, como por exemplo, bens imóveis 

que ainda não foram descritos na Conservatória do Registo Predial. --------------------------------  

 -------- f) Finalmente, foi debatido o teor do Relatório de Gestão do ano de dois mil e nove, 

que consiste na descrição das acções realizadas no ano em apreciação, das justificações pelos 

atrasos e, ou dificuldades surgidas na concretização dos objectivos previsionais respectivos, 

bem como a visão sobre a perspectiva futura. -----------------------------------------------------------  

 -------- Neste documento ainda se propõe a aprovação do resultado negativo líquido do 

exercício de € 2.551.868,84 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e 

sessenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos) e que o mesmo seja transferido para a conta 

relativa a resultados transitados. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente, determinou que se 

passasse à sua votação global, o que se verificou, tendo-se então concluído que os 

documentos de prestação de contas em causa foram aprovados, por maioria, com a abstenção 

do Vereador Dr. João Moura. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter todos os documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação a fim de ser dado cumprimento ao disposto na alínea c) 

do n.º 2 do art. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- RAMAIS DE ÁGUA POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais de água 
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efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes em Almargens, Barracha, 

Campina, Cerro da Mesquita, Cerro da Ursa, Cerro do Botelho, Fonte da Murta, Funchais, 

Gralheira, Juncais, Outeiro, Poço dos Ferreiros e S. Romão, num total de € 6.973,73 (seis mil 

novecentos e trinta e três euros e setenta e três cêntimos). --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Abril e Maio próximos futuros. -----------------------------  

 -------- RAMAIS DE ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma informação acerca da execução 

de ramais de esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes em 

Almargens, Corotelo, Gralheira, Poço dos Ferreiros e S. Romão, num total de € 2.775,15 

(dois mil setecentos e setenta e cinco euros e quinze cêntimos). -------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Abril e Maio próximos futuros. -----------------------------  

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

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

RENÚNCIA DO PROTOCOLO PARA EXPLORAÇÃO DO BAR DA BIBLIOTECA:-  

Presente a comunicação do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, de 15 de Dezembro do ano 

transacto a informar que renunciam o acordo de colaboração estabelecido com a autarquia 

relativamente à exploração do bar do edifício da Biblioteca Municipal. ----------------------------  

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

 -------- RELATÓRIO DA INSPECÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA PELA 

INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:- O Senhor Presidente entregou 

cópias do Relatório Principal relativo à inspecção ordinária efectuada pela Inspecção Geral 

da Administração Local aos membros do executivo municipal, remetido por aqueles 

serviços através do seu ofício n.º 1618/2010, de 18 de Março corrente, tendo focado as 

principais irregularidades detectadas no âmbito da inspecção ordinária que ocorreu no período 

de 25 de Novembro a 18 de Dezembro de 2009. --------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE:- 

Presente uma carta enviada pelo Clube Automóvel do Algarve, com sede em Loulé, a 

solicitar um apoio financeiro destinado à participação de um carro no Campeonato Open de 
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Ralis. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor de 

€ 1.000,00 (mil euros) ao Clube Automóvel do Algarve, por se entender que estas provas se 

inserem no âmbito das acções previstas na alínea b) do n.º 4 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. ---------------------------------------------------  

 -------- AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO E 

CAPRINO DO CONCELHO DE ALCOUTIM – PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL:-  

Presente a comunicação de 1 de Fevereiro de 2010, remetida pelo Agrupamento de Defesa 

Sanitária de Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim, solicitando o 

pagamento da quota anual relativa ao ano 2009, no valor de € 2,50 (dois euros e cinquenta 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- CASA DO ALGARVE – QUOTA ANUAL: Presente a comunicação da Casa do 

Algarve em Lisboa, de 24 de Março corrente, a solicitar o pagamento da quota anual no valor 

de € 60,00 (sessenta euros), uma vez que o município é o sócio n.º 397 desta colectividade. ---  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

€ 60,00 (sessenta euros) para pagamento da quota anual. Remeta-se cópia à Secção da 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES – RELATÓRIO FINAL:- Presente o relatório 

final do processo de averiguações mandado instaurar por este executivo na sua reunião 

ordinária realizada em 18 de Dezembro de 2009, na sequência da participação efectuada pelo 

Técnico Superior desta autarquia, Professor Pedro Brás contra um utente das Piscinas 

Municipais Cobertas, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração que do relatório em causa se infere que houve relutância por 

parte do utente em acatar as ordens do nadador salvador, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, anexar uma cópia do relatório final à ficha do utente arquivada nas Piscinas 

Municipais Cobertas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- II QUINZENA GASTRONÓMICA – SABORES DO CALDEIRÃO:- A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou mais uma iniciativa da autarquia, a Quinzena 

Gastronómica – Sabores do Caldeirão, destacando os seus principais objectivos constantes no 
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folheto informativo que a seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------  

 -------- “Promoção turística do município, aliando o valor da gastronomia ao cartaz turístico 

– Festa das Tochas Floridas – um dos mais relevantes eventos do município; --------------------  

 -------- Promoção turística, no âmbito da integração do município na Rede Slowcities, uma 

rede mundial de cidades que têm em comum a preservação de um conjunto de valores em que 

assenta a vida com qualidade, entre os quais a gastronomia tradicional, associada ao 

conceito de “slow-food”, em contraponto com o “fast-food”, que acarreta um conjunto de 

prejuízos para a saúde; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Promoção da gastronomia tradicional e apoio à restauração local, importante sector 

económico do município; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Recuperação das tradições alimentares desta quadra festiva – Sabores da Páscoa, 

época que tradicionalmente marcava o fim da Quaresma e o início de um tempo de 

renovação, celebrado com boa mesa; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Valorização da alimentação mediterrânica, sendo o culminar de todo um trabalho que 

tem vindo a ser desenvolvido, com o projecto “São Brás à Mesa”, associando-se às 

comemorações do Dia Mundial da Saúde (7 de Abril).” ----------------------------------------------  

 -------- 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 16 a 29 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.---------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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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 941 a 955, de 

962 a 985, de 987 a 1057, 1070, de 1072 a 1099, de 1102 a 1169, no valor de €214.921,92; ---  

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

despesa números 956 a 961, 986, 1071, 1100, 1101, no valor de €52.289,90; ---------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados na primeira reunião do 

executivo camarário de 22 de Outubro de 2009 a que correspondem os documentos de 

despesa números 1058/1 a 1069/1, no valor de €266.644,24. -----------------------------------------  
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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 

  
 


