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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 9 /2010 

da reunião ordinária de 13 de Abril 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 69, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.009.036,93 dos quais 

€ 1.006.188,00 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 1.848,93 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 --------  – Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel – Pedido de Licença Especial de Ruído e 

Isenção da Taxa; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Atribuição de Subsídio à Associação Cultural Sambrasense; -----------------------------  

 --------  – Bairro Social – Atraso no pagamento das Rendas; -----------------------------------------  

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

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

 -------- O Senhor Presidente informou o executivo que já foi enviada a resposta ao relatório da 

inspecção ordinária da IGAL. Tendo facultado uma cópia ao Vereador Dr. João Moura e 

prestado esclarecimentos detalhados acerca da mesma. -----------------------------------------------  

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- POUSADAS DE PORTUGAL – TERMO DE EXPLORAÇÃO DA POUSADA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL PELO GRUPO PESTANA POUSADAS, S.A.:- Presente a 

proposta apresenta pelo Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, na sequência 

do oficio n.º GPP/CA.068, de 26 de Março de 2010, enviado pelo Grupo Pestana Pousadas, 

S.A., com sede em Lisboa, a informar que a Pousada de S. Brás de Alportel tem registado nos 

últimos anos grandes prejuízos de exploração, pelo que o Grupo considera que a Pousada de 

S. Brás de Alportel não tem condições de funcionamento sustentável. Neste sentido o Grupo 

comunica que irá encerrar definitivamente a Pousada, informando ainda que no próximo dia 

30 de Junho irá proceder à entrega do edifício à ENATUR. ------------------------------------------  

 -------- Relativamente aos postos de trabalho afirma que caso outra entidade prossiga a 

exploração do estabelecimento, os contratos transitarão para essa nova entidade, caso isso não 

aconteça, o Grupo assegura a manutenção dos postos de trabalho noutras Pousadas.-------------  

 -------- Finalmente o Grupo disponibiliza-se para realizar uma reunião com esta autarquia. ----  

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

 -------- “Termo da exploração da Pousada de São Brás ---------------------------------------------  

 -------- No passado dia 26 de Março, a Câmara Municipal foi informada, por ofício (com 

referência GPP.068), remetido pelo Grupo Pestana Pousadas, SA, do termo da exploração 

por parte daquela entidade, da Pousada de S. Brás e da sua entrega à ENATUR a 30 de 

Junho próximo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pese embora sejam válidas as razões justificativas apresentadas pelo Grupo Pestanas 

Pousadas SA para o termo de exploração, a Câmara Municipal não pode deixar de mostrar o 

seu desagrado por esta decisão, lamentando profundamente uma situação que em muito vem 

prejudicar o município de São Brás de Alportel.  ------------------------------------------------------  

 -------- O encerramento da Pousada de S. Brás vem diminuir a já reduzida oferta hoteleira do 

concelho, reduz a oferta de emprego existente e prejudica seriamente o município, ao nível do 

seu posicionamento turístico na região. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Numa altura em que o Município de São Brás de Alportel se encontra a desenvolver 

esforços para impulsionar o desenvolvimento turístico do concelho, peça chave em toda a 

estratégia de desenvolvimento económico, mediante a valorização dos recursos, a adaptação 

às novas tendências e exigências dos públicos, apostando em novos segmentos, dinamizando 

novas parcerias e gerando todo um conjunto de novas dinâmicas, o encerramento da 

Pousada de S. Brás assume-se, neste momento, como um factor muito negativo e penalizador 

PROPOSTAS 
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de toda esta estratégia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Acresce o facto de ser esta Pousada, em si mesma, um dos elementos constituintes do 

património de São Brás de Alportel, cujo valor histórico e social importa sublinhar. Datada 

do início da década de 1940, a Pousada de São Brás é uma das mais antigas do país, e a 

mais antiga de construção de raiz, com uma vasta história que marcou a história do 

concelho, preencheu a memória de gerações de são-brasenses e constitui um dos elementos 

mais emblemáticos do património edificado da vila.  --------------------------------------------------  

 -------- Estamos pois perante uma relevante perda para São Brás de Alportel, para o Algarve 

e para o país. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Reconhecendo a relevância inequívoca das razões apresentadas, nomeadamente o 

exercício negativo sucessivo da exploração, não pode esta Câmara deixar de lamentar que 

para além dos encerramentos temporários e da reorganização da gestão das unidades, não 

tenham as entidades gestoras da Pousada de S. Brás lançado mão de outras medidas e 

iniciativas, que de, forma activa, poderiam inverter estes resultados. ------------------------------  

 -------- Lamentamos que durante todos estes anos, as entidades gestoras tenham 

progressivamente vindo a desistir da Pousada S. Brás, deixando de valorizar os 

extraordinários recursos naturais e paisagísticos da localização deste edifício, com uma 

magnífica vista sobre o barrocal e o oceano, com todo um extraordinário património natural 

dificilmente igualável na região. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lamentamos que todas estas potencialidades não tenham sido aproveitadas para 

proporcionar novos serviços e actividades complementares, como por exemplo nas áreas do 

lazer e dos desportos de natureza, do pedestrianismo e de todo um conjunto de novos 

produtos turísticos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lamentamos que não tenha havido um trabalho de proximidade com a comunidade 

envolvente, que poderia certamente potenciar novas dinâmicas e que não tenha havido um 

melhor investimento ao nível da comunicação, que poderia ter sido decisivo na atracção de 

novos públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na realidade, não poderemos esperar melhorar os resultados de um estabelecimento 

hoteleiro se apenas o encerrarmos em épocas baixas e reorganizarmos o pessoal, sem o 

modernizar, sem o adaptar às novas exigências do mercado, sem o dotar de novos 

equipamentos e sem ampliar a oferta de serviços, de modo a responder às necessidades 

actuais da procura.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sem investir em melhoramentos, sem ampliar a oferta de serviços e comodidades, e 

simultaneamente mantendo os elevados valores a que obriga a tabela das Pousadas, é 

naturalmente expectável que este exercício tenha vindo a ser cada vez mais negativo, 

sobretudo desde que foram surgindo na região todo um conjunto de novos empreendimentos 

hoteleiros, de elevada qualidade, nomeadamente duas novas Pousadas (Estói e Tavira) que 

aliam a mais valia de pertencer à classe de Pousadas Históricas aos benefícios de 

apresentarem melhores e mais modernas instalações, mais conforto e comodidade, 

disponibilizarem maior oferta de serviços e fazerem uso de toda uma nova linguagem 

comunicativa e maior dinâmica. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por todas estas razões, e por que o turismo constitui um importante eixo na estratégia 

de desenvolvimento económico, a Câmara Municipal está apostada em ampliar e melhorar a 

sua oferta hoteleira, pelo que obviamente não está disposta a desistir da Pousada de S. Brás, 

como elemento fundamental desta oferta. Pelo contrário, pretende a autarquia colaborar 

activamente, na melhor resolução desta situação, para que este edifício possa em breve 

reabrir as suas portas, ao serviço do concelho e da região. ------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, propomos que seja dado conhecimento deste assunto e desta tomada de 

posição à Assembleia Municipal, ao Grupo Pestana Pousadas, à ENATUR, ao Turismo de 

Portugal e à Entidade Regional de Turismo do Algarve. ----------------------------------------------  

 -------- Mais propomos que seja solicitada de imediato reunião alargada, com a participação 

de elementos do executivo municipal e da Assembleia Municipal, representantes do Grupo 

Pestana Pousadas, ENATUR e Turismo de Portugal, no sentido de procurar soluções para 

resolver esta situação e dar o primeiro passo numa nova etapa para este edifício, que 

queremos que continue a ser um elemento representativo de São Brás de Alportel e um justo 

motivo de orgulho para todos os são-brasenses.” ------------------------------------------------------  

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

unanimidade, dar conhecimento desta tomada de posição às entidades nela referidas e solicitar 

a marcação de uma reunião com a Enatur. ---------------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 15/2010, DE MITERFIL – INDÚSTRIA DE MADEIRAS E 

CONSTRUÇÕES, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM EM BARRACHA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 15/2010, em que a firma Miterfil – Indústria 

de Madeiras e Construções, Lda., com sede no sítio da Barracha, deste município, na 

qualidade de proprietária, solicita informação prévia acerca da construção de um armazém de 

carpintaria, no local supra referido. -----------------------------------------------------------------------  

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

caracterização da actividade industrial nos termos da informação técnica de 09 de Abril de 

2010, que abaixo se descreve e de que deve ser dado conhecimento à firma interessada. --------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a viabilidade de construção de Armazém 

de Carpintaria, 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 

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

nº 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 imóvel. --------  

 -------- O imóvel localiza-se em: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- INSERIDO EM ESPAÇO URBANIZÁVEL PARA FINS INDUSTRIAIS 

CATEGORIA II, A POENTE; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- ESPAÇO AGRÍCOLA CONDICIONADA A NASCENTE; --------------------------------  

 -------- RESERVA AGRICOLA NACIONAL A NASCENTE; --------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 57º do RPDM, sem prejuízo das restantes 

disposições do Plano regulamentos e legislação aplicáveis. -----------------------------------------  

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

 -------- 1 - Pretende a requerente a informação quanto à possibilidade de edificabilidade, 

num terreno localizado na Barracha, composto por prédio rústico – Terra de cultura com 

árvores com uma área de 7661,0m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

15156/20060721 e inscrito sob o artigo nº 1385. -------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Uma vez que o caminho é omisso no registo predial e em levantamento topográfico 

é apresentado uma servidão de passagem a mesma deverá ser registada, situação que não se 

REQUERIMENTOS 
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deve verificar aquando o eventual processo de licenciamento.---------------------------------------  

 -------- 3 - Uma vez que a parcela em análise é abrangida por diferentes regimes de 

ordenamento, entendem estes serviços que a proposta não deve integrar a secção a nascente 

incluída na RAN e nascente incluída na Agrícola Condicionada, não obstante a 

obrigatoriedade de manter essa secção remanescente em bom estado de conservação, 

evitando a criação de terrenos baldios. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A presente operação urbanística só poderá inserir na Classe de Espaço 

Urbanizável para fins Industriais situada a Poente, pela medição dos nossos serviços tem 

uma área aproximada de 2362,00m2. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Entendem estes serviços que a implementação da futura proposta deve cumprir os 

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

 -------- Índice de utilização líquido: =/< 0,5; -----------------------------------------------------------  

 -------- Superfície impermeabilizada: =/<70 %; --------------------------------------------------------  

 -------- Afastamento dos edifícios aos limites do lote: --------------------------------------------------  

 -------- No caso de unidades isoladas: igual ao dobro da respectiva altura e sem prejuízo do 

cumprimento de outros afastamentos, à excepção de portarias ou postos de transformação; ---  

 -------- No caso de unidades com uma parede comum: a dimensão total do conjunto da 

construção, em qualquer sentido, não poderá ultrapassar 50 m; ------------------------------------  

 -------- Afastamento das edificações ao limite frontal do lote: 6 m, à excepção de portarias ou 

postos de transformação, e sem prejuízo do disposto no capítulo III do presente título; ---------  

 -------- Os lotes terão obrigatoriamente acesso directo por uma via pavimentada com as 

características definidas nas alíneas b), h) e i) do n.° 4 do artigo 72 .°; ----------------------------  

 -------- Estacionamento: um lugar por cada 100 m2 de superfície de pavimento. -----------------  

 -------- 6 - Refere ainda, o ponto nº 5 do artigo 57º do RPDM que a área urbanizável para 

fins industriais de reserva só poderá ser ocupada quando a área industrial de Barrabés 

estiver comprometida em mais de 50% da superfície afecta a este uso. De facto a área 

industrial dos Barrabés tem cerca de 5Ha ocupados, o que significa que supera a fasquia dos 

50%, sendo possível a referida ocupação. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - A pretensão tem como objectivo a instalação de uma actividade industrial 

(carpintaria) e por isso regida também pelo Decreto – Lei nº 209/2008 de 29 de Outubro 

(constitui o Regime do Exercício da Actividade Industrial – REIA). Pressupõe – se que 

actividade em causa será classificada como tipo 3. Para o funcionamento do estabelecimento 
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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. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - 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, potência térmica e potência eléctrica previstos, 

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

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

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

industrial, de acordo com o mencionado no ponto n.º8 da presente informação para emissão 

do parecer final. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

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

 -------- PROCº Nº 94/2009, DE FÁTIMA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS EM SOALHEIRA:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o 

n.º 94/2009 em que Fátima Maria Gomes da Conceição, residente na Praceta Joaquim A 

Pires, Edifício Jardim 1º E, no município de Loulé, solicita a aprovação do projecto de 

arquitectura relativo à construção de moradia unifamiliar e muros de vedação num prédio de 

que é proprietária no sítio da Soalheira, neste município. ---------------------------------------------  

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

apresentação de documentos em falta, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do 

Código do Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir pela falta dos 

documentos constantes na informação técnica de 06 de Abril de 2010, que abaixo se descreve 

e de que deve ser dado conhecimento à interessada. ---------------------------------------------------  

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

 -------- “1 - A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento nº136, 

de 16 de Março de 2010, cuja petição pretende a reapreciação dos elementos entregues. ------  

 -------- Analisada a petição, no âmbito da informação técnica datada a 5 de Fevereiro, é de 

referir:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O termo de Responsabilidade do plano de acessibilidades deverá mencionar a lei 

actual 163/06 de 8 de Agosto; -----------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- A presente cave não poderá ter repartição, bem como janelas, apenas frestas de 

ventilação com a respectiva grelha; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao tratamento da berma e atendendo à sua envolvência deverá ser 

executada com calçada grada (“calçada grossa à Portuguesa”) de forma a garantir o 

escoamento das águas pluviais. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considerando que o projecto de arquitectura apresentado não reúne 

condições de informação favorável, com base nos pontos supra, estes serviços em 

pronunciar-se no sentido do indeferimento do projecto de arquitectura. ---------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

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

 -------- PROCº Nº 221/1987, DE ANTÓNIO MANUEL VALÉRIO ARROJA – 

LEGALIZAÇÃO DE GARAGEM E ARRECADAÇÃO EM POÇO DOS 

FERREIROS:- Presente uma exposição entrada na Divisão de Planeamento Urbanístico em 

12 de Janeiro de 2006, acerca de uma construção ilegal de garagem e arrecadação, que deu 

origem ao processo de contra-ordenação n.º 10/2006, o qual culminou com a aplicação de 

uma coima no valor de € 1.000,00 (mil euros). Terminado o processo de contra-ordenação o 

Sr. Presidente solicitou à Divisão de Planeamento Urbanístico que informasse acerca da 

possibilidade de legalização das referidas obras. -------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 4 de Maio de 2009, a Câmara Municipal na sua 

reunião ordinária de 12 de Maio de 2009, deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 

de ordenar ao infractor que procedesse à demolição da garagem e arrecadação no prazo de 

trinta dias, convidando-o a pronunciar-se no prazo de quinze dias úteis nos termos do n.º 3 do 

art.º 106º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º60/2007, de 4 de Setembro. ---------------------  

 -------- Em 03 de Junho de 2009 o requerente vem apresentar alegações, as quais foram 

remetidas para parecer jurídico. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação já tomada em 

12 de Maio de 2009 e determinar a demolição da garagem e arrecadação no prazo de 30 dias, 

nos termos da informação jurídica de 04 de Março de 2010 que abaixo se transcreve e que 

deve ser dado conhecimento ao interessado. ------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar à requerente que comunique a esta 
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autarquia aquando da demolição. --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Aníbal Manuel Raposo Costa, apresentou por escrito na Câmara uma denúncia 

contra António Manuel Valério Arroja referindo que este seu vizinho estava a proceder a 

obras sem autorização. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em fiscalização efectuada pelos serviços municipais competentes foi verificado que 

efectivamente o denunciado estava a construir no logradouro da sua habitação sita no Poço 

dos Ferreiros, uma garagem e uma arrecadação respectivamente com 44m2 e 10m2 sem que 

para tal fosse portador do respectivo alvará de construções. ----------------------------------------  

 -------- Foi levantado o auto de notícia que deu origem ao processo de contra-ordenação 

nº10/2006 o qual terminou pela condenação do arguido na coima de 1.000€. --------------------  

 -------- Em 4 de Maio de 2009 foi emitida informação técnica referindo que o local se situa 

em área de protecção e valorização (norte) e espaço agrícola (sul). --------------------------------  

 -------- A C.M. em reunião de 12.05.2009 e sobre informação técnica de 4 do mesmo mês 

deliberou ser sua intenção ordenar a demolição de tal garagem e arrecadação. -----------------  

 -------- Após notificação o interessado em sede de audição prévia vem referir, em resumo, que 

estava convencido que poderia fazer aquelas obras, já lá existiam restos de outras 

construções e as mesmas têm escassa relevância urbanística. ---------------------------------------  

 -------- Dúvidas não subsistem quanto à génese ilegal das construções em causa o que 

motivou o processo de contra-ordenação respectivo e a condenação do arguido, já transitada 

em julgado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As obras ilegais podem ser demolidas por ordem do Presidente da Câmara nos termos 

previstos no artigo 106º nº1 do D.L. 555/99, podendo contudo a demolição ser evitada se for 

possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais aplicáveis como refere o 

nº2 da mesma disposição legal. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o parecer técnico emitido em 4 de Maio de 2009 e que suporta a 

deliberação camarária de 12 do mesmo mês, na classe de solos em causa (agrícola 

condicionada) qualquer uso ou construção que impliquem a impermeabilização do solo está 

sujeito a parecer prévio da ARH do Algarve, IP. Mais acrescenta a dita informação técnica 

que a operação urbanística em causa não se enquadra em qualquer das disposições dos 

artigos 23º-A a 23º-E do PDM que regulam a edificabilidade nessa classe de espaços. ---------  

 -------- Foi já emitida informação jurídica que coloca a questão nos seus devidos termos. Na 

REQUERIMENTOS 
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verdade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Verificada a ilegalidade de uma construção segue-se, por parte da administração 

pública a reposição da legalidade mediante a demolição da construção (artigo 106º nº1 do 

D.L. 555/99). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Porém, este procedimento normal pode, excepcionalmente, ser evitado verificadas as 

condições previstas no nº2 do mesmo preceito legal (possibilidade da sua legalização). --------  

 -------- Porém atenta a repartição do ónus pelas partes interessadas, competirá ao particular 

invocar e demonstrar a possibilidade da legalização, e ainda requerer os termos em que o 

pretende fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme muito bem refere a informação técnica, nesta classe de solos qualquer 

impermeabilização (que a construção necessariamente impõe) está sujeita a parecer prévio 

da ARH do Algarve, o que significa que sem tal parecer não é possível desde logo qualquer 

legalização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora, a obtenção de tal parecer prévio compete ao interessado (particular). -------------  

 -------- Assim, atento o estado do procedimento (falta de parecer prévio da ARH do Algarve) 

não pode o procedimento em ordem à legalização das obras efectuadas ter andamento. -------  

 -------- Por outro lado, invoca o interessado que no local “havia restos de construções” e que 

as obras feitas têm “escassa relevância urbanística”. -------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao 1º argumento não se detectaram indícios de anteriores construções nem tal 

é fundamento legal, por si só, para levar a cabo as obras que foram efectuadas. -----------------  

 -------- Quanto à “escassa relevância urbanística” não refere o interessado a razão pela qual 

as obras efectuadas assim deverão ser classificadas. --------------------------------------------------  

 -------- De todo o modo tendo as construções efectuadas 50m2 (40+10) excedem 

manifestamente as áreas previstas no artigo 6º-A nº1 alínea a) e c) do D.L. 555/99 (10m2 ou 

20m2) para poderem ser consideradas como de “escassa relevância”. ----------------------------  

 -------- A eventual legalização das obras que evitaria a sua demolição depende assim por um 

lado e antes de mais nada do parecer prévio da ARH (desafectação para efeitos de 

impermeabilização) e por outro lado, e só após o parecer prévio da ARH, que as obras sejam 

susceptíveis de legalização pelo menos em parte. ------------------------------------------------------  

 -------- Porém, competirá ao interessado apresentar um concreto projecto de obras 

(legalização) que, atenta a sua dimensão e (ou) enquadramento legal, seja susceptível de 

legalização ao abrigo de concretas normas que o permitam (v. g. artigo 6º-A do D.L. 555/99, 
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artigos 23º-A a 23º-E do PDM, etc.) e, cumulativamente, beneficie de parecer favorável 

previamente emitido pela ARH, para efeitos da necessária impermeabilização dos solos que 

tais obras implicarão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sem que se verifiquem tais condições não é possível dizer que as obras em causa são 

susceptíveis de legalização pelo que não podem beneficiar da excepção prevista no artigo 

106º nº2 do D.L. 555/99 para evitar a sua demolição. -------------------------------------------------  

 -------- Em Conclusão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- I – As obras de construção efectuadas pelo interessado são ilegais por não terem sido 

comunicados nem licenciados, tendo, por tal razão o seu autor sido condenado por tal facto 

em processo de contra-ordenação levantado por esse efeito. -----------------------------------------  

 -------- II – As obras em causa, tal como se apresentam, não são susceptíveis de legalização 

por: ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Lhes faltar o requisito prévio do parecer favorável da ARH para efeitos de 

impermeabilização dos solos. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Por excederem as áreas previstas no artigo 6º-A para poderem ser consideradas de 

“escassa relevância urbanística”. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Por não se enquadrarem em qualquer das situações previstas nos artigos 23º-A a 

23º-E do PDM que em abstracto prevêem a possibilidade de construção fora das áreas 

urbanas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- III - Para efeitos de apreciação da viabilidade de legalização das obras em causa (ou 

parte delas) competia ao interessado enquadra-las em alguma das situações legais referidas 

na conclusão anterior e cumulativamente demonstrar a emissão prévia de parecer favorável 

da ARH para a impermeabilização que tais obras previamente determinam. ----------------------  

 -------- IV – Não se mostrando cumpridos os aludidos requisitos legais que eventualmente 

permitiriam a legalização das obras (ou parte delas), poderá ser determinado a sua 

demolição com o cumprimento dos procedimentos previstos nos artigos 106º e segs do D.L. 

155/99. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É salvo melhor opinião, quanto se me oferece sobre o assunto.” ---------------------------  

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

DA CONSTRUÇÃO DE ANEXO E GARAGEM EM CERRO DO BOTELHO:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o 

n.º 2/2009 em que Beniamino Muraro e Outra, residentes no Cerro do Botelho, deste 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2010/04/13  Página 18 

município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à legalização da 

construção de um anexo para lavandaria e garagem, num prédio de que são proprietários no 

referido sítio do Cerro do Botelho. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar continuidade à deliberação de 

10 de Novembro de 2009. Foi ainda deliberado, por unanimidade, atendendo à 

disponibilidade do requerente de efectuar a demolição pelos seus próprios meios, por forma a 

sanar a ilegalidade detectada, solicitar ao requerente que informe a autarquia aquando da 

demolição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE ALOJAMENTO LOCAL EM CAMPINA, DE SIDNEY MORRIS:- 

Presente um requerimento de Sidney Morris, residente na Avenida 5 de Outubro, n.º 244, em 

Almancil, no município de Loulé, a solicitar o registo de estabelecimento de alojamento local 

no sítio da Campina, neste município. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 8 de Abril de 2010, que a seguir se transcreve, o seguinte: ----------------------------------------  

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; -----------------------------  

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 25 de Junho. -----------------------------  

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

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008 de 7 de Março, com redacção pelo DL n.º 228/2009 

de 14 de Setembro e Portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho, é solicitado o registo de uma 

moradia com 3 quartos e capacidade para 6 pessoas, no Sítio da Campina, em São Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apreciação:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de Licença de 

Utilização n.º 17/1997 como licença de habitabilidade, e o 94/1994 como licença da piscina e 

garagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O presente registo foi instruído correctamente pelo que o requerimento de registo 

carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a abertura do 

estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições estabelecidas na 

portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 3- Durante o período de 60 dias úteis (até 25 de Junho de 2010) subsequentes à 

entrada do requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal poderá proceder à 

realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o 
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respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de 

incumprimento, o registo será cancelado. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá o Presidente determinar a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – PEDIDO DE 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E ISENÇÃO DA TAXA:- Presente o requerimento do 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, a solicitar licença especial de ruído 

para a obra de construção da nova sede da Junta de Freguesia, bem como a isenção da 

respectiva taxa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Autorizar a emissão do alvará de licença especial de ruído com início a 17 

de Abril corrente e término no dia 31 de Dezembro de 2010, das 8h00 às 18h00, incluindo 

sábados e feriados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Isentar a Junta de Freguesia do pagamento da taxa respectiva, por as obras 

em causa se destinarem à nova sede da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, nos termos 

do n.º 1 do art.º 10º do Regulamento de Taxas e Licenças do Município. --------------------------  
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 -------- Saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio Martins por ser trabalhador da empresa sobre a 

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

 -------- APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTRATUAL PARA 

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO 

RURAL (PIER) – PEDREIRA DO PERAL Nº 4517:- Presente a informação técnica 

elaborada pela Divisão de Planeamento Urbanístico acerca do assunto mencionado em 

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

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

 -------- “O regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), sofreu uma 

profunda reformulação, no claro sentido de reforçar a autonomia das autarquias nos 

processos de planeamento territorial municipal, bem como, no quadro do princípio de 

concertação dos interesses públicos – privados. --------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito, reconhecendo a faculdade que decorre da autonomia pública 

contratual, procedeu-se ao enquadramento normativo dos designados contratos para 

planeamento, clarificando os princípios fundamentais a que se encontram sujeitos. -------------  

 -------- No quadro deste preâmbulo, o Artigo 6.º-A relativo à Contratualização, 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), define que: -----------------  

 -------- 1 - Os interessados na elaboração de um Plano de Pormenor, podem apresentar à 

Câmara Municipal propostas de contratos que tenham por objecto a elaboração de um 

projecto de plano, bem como a respectiva execução – cf. N.º1 do art. 6º-A Contrato para 

planeamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Os contratos para planeamento não prejudicam o exercício dos poderes públicos 

municipais, relativos ao procedimento, conteúdo, aprovação e execução do plano, bem como, 

a observância e respeito pelas disposições legais relativas ao uso do solo, planos de 

hierarquia superior e servidões e restrições de utilidade pública – cf. N.º 2 do art. 6º-A; -------  

 -------- 3 - O contrato para planeamento não pressupõe qualquer direito sobre a definição do 

uso do solo, apenas adquirindo eficácia para tal efeito no momento da publicação do plano – 

cf. N.º3 do art.6º-A. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste contexto é-nos ora proposto que seja elaborado do Plano de Pormenor de 

Intervenção em Espaço Rural na zona extractiva do Peral, nos terrenos afectos à pedreira 

n.º 4517 e outros contíguos a esta, com uma área de 41,38 hectares por Eduardo Pinto 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2010/04/13  Página 22 

Contreiras & Filhos Lda. pessoa colectiva n.º 500091366, com sede em Sítio do Peral – Cx. 

Postal 28A, 8150-052, São Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos apresentam-se como um instrumento adequado para ajustar ou conciliar 

interesses públicos e privados divergentes ou convergentes, tendo neste caso sido 

apresentado a coberto do ofício, datado de 06/04/2010 proposta de contrato que tem por 

objecto a realização de Plano de Pormenor, com consequente alteração do Plano Director 

Municipal, na área de intervenção em causa. -----------------------------------------------------------  

 -------- Acerca das razões que justificam a adopção do contrato para que seja elaborado o 

plano de pormenor e a oportunidade da deliberação. ------------------------------------------------  

 -------- O PROT Algarve aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 

3 de Agosto
1
 aponta no seu volume II, Pg. 30 e 31 para a qualidade e quantidade das rochas 

extractivas e a indústria extractiva é vista como uma área económica com potencial. O 

Algarve possui, em quantidade e qualidade, recursos geológicos que justificam a sua 

exploração alimentando actividades fundamentais para a região como sejam a indústria 

cimenteira, a construção civil e as obras públicas. Para além desta utilização, enquanto bens 

intermédios de outros processos produtivos, merece também destaque o sector regional das 

rochas ornamentais, onde sobressaem o sienito, na zona de Monchique e a brecha algarvia, 

na zona barrocal entre São Brás de Alportel e Tavira. ------------------------------------------------  

 -------- No ponto 4.9 do PROT publicado a 3 de Agosto de 2007 é mencionado que a 

estratégia regional para a indústria extractiva elege, como princípio fundamental, a 

minimização dos conflitos de uso do solo que se geram sobretudo ao nível dos impactes 

paisagísticos e ambientais (ruído, poeiras, depósitos de escombros, etc.) das pedreiras. Neste 

sentido, em sede de revisão do PDM, deverão ser rigorosamente delimitadas as áreas de 

incidência das actividades extractivas: quer as que se encontram em exploração, quer as 

áreas de reserva para exploração futura, quer ainda aquelas em que a exploração já foi 

abandonada. Todas as áreas que contenham pedreiras em actividade, deverão dispor de 

Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística de Pedreira (PARP) elaborado nos termos 

da legislação específica em vigor. As medidas de gestão e de minimização de impactes, 

incluídas nestes planos, deverão ser complementadas, em sede de plano municipal de 

ordenamento do território, por regulamentação específica que assegure o enquadramento na 

                                                 
1
Alterado pela Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007, publicada na 1ª série do Diário da República a 2 de 

Outubro. 



     

 

Reunião de 2010/04/13  Página 23 

envolvente, nomeadamente em termos de integração paisagística, acessos e circulação de 

veículos pesados, afastamento ao edificado envolvente (faixas non-aedificandi), sistemas de 

escoamento e drenagem de águas e localização de escombreiras. ----------------------------------  

 -------- As áreas de reserva para futura exploração de recursos minerais, ou de expansão de 

pedreiras existentes, devem ser objecto de regulamentação em sede de revisão de PDM, no 

sentido de manter o uso actual do solo até ao futuro inicio de exploração ou, em alternativa, 

permitir usos não edificáveis que não inviabilizem a futura exploração do recurso mineral. ---  

 -------- Os objectivos associados a este plano de pormenor fazem parte dos termos de 

referência do plano que constituem anexo I a esta informação. --------------------------------------  

 -------- A pedreira n.º 4517, sita no Peral, actualmente sobre exploração da firma Eduardo 

Pinto Contreiras & Filhos Lda., encontra-se assinalada no PDM de São Brás de Alportel
2
 

como área extractiva categoria I e é reconhecida como parte da estratégia de ocupação e 

aproveitamento do território mas o município não tem possibilidade material e financeira de 

tomar a seu cargo todas as operações que concretizem as estratégias definidas pelo 

município. Os privados apresentam-se assim como uma peça indispensável e incontornável 

de jogo de interesses entre público e privado a qual não pode, nem deve ser ignorada pela 

Administração se pretender tornar eficazes e operativas aquelas estratégias e regras. ----------  

 -------- Este contrato para planeamento traduz-se na vontade de criar acções de ordenamento 

do território que vão de encontro aos interesses dos destinatários que as legitimam, 

reduzindo litigiosidade, diminuindo os riscos dos investimentos programados por parte dos 

promotores e fomentando a maior eficácia e eficiência administrativa. ----------------------------  

 -------- No presente caso, não se deve negligenciar os litígios existentes com os habitantes 

vizinhos, e que reclamam a sua qualidade de vida e a reparação de futuros danos. Este 

domínio deve ser extremamente bem ponderado e considera-se que deve haver um esforço 

concreto por parte do promotor no sentido de ir de encontro às expectativas desses 

habitantes vizinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O plano de pormenor em consideração irá alterar o PDM em vigor ao abrigo da 

própria disposição aliena b) do n.º 4 do artigo 21º do regulamento do PDM de São Brás de 

Alportel, pretendendo-se a conversão de áreas agrícolas, de protecção e valorização e 

reserva ecológica nacional (REN), para áreas onde a extracção de inertes e as indústrias 

                                                 
2
 Eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da República de 19 de Julho de 1995, I série, 

alterado pelo aviso n.º 26039/2007, publicado no DR II Série, n.º 249 de 27 de Dezembro. 
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conexas possam laborar. A REN mencionada classifica-se como áreas de máxima infiltração, 

actualmente denominado como áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos 

(Decreto-lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto). Verifica-se assim que é expectável que a solução 

a adoptar com o futuro plano de pormenor promova uma alteração na qualificação actual do 

solo em parte da intervenção do plano de pormenor, bem como, uma redelimitação da REN. -  

 -------- A pedreira actualmente em laboração esgotou as reservas de recurso dentro dos 

limites da área licenciada pelo que se torna imperativa a ampliação da pedreira de forma a 

dotá-la de reservas que a tornem economicamente viável. A laboração da pedreira está assim 

fora da área licenciada, tendo sido feito o pedido para a regularização das áreas 

intervencionadas não abrangidas pelo licenciamento inicial, ao abrigo do art.º 5º do 

Decreto-Lei n.º 340/2007 de 12 de Outubro. Esse pedido foi indeferido no final de Setembro 

de 2009 tendo sido dado um prazo de 18 meses para encerramento da exploração. -------------  

 -------- Desde então o explorador já contestou a decisão de indeferimento ao artigo 5.º, já 

entregou a AIA para apreciação da APA, onde contempla a sua ampliação e este 

procedimento contratual visa a elaboração do plano de pormenor (PIER) que permita a 

alteração do PDM e da REN em vigor para aquela área.---------------------------------------------  

 -------- Salienta-se finalmente a importância da promoção desde contrato e plano de 

pormenor, no sentido de fomentar o desenvolvimento económico, a disponibilização de 

recursos naturais (pedra) precisos às actividades humanas e actividades industriais conexas, 

e o emprego. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Análise da Sujeição do Plano de Pormenor a procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, estabelece o regime a que fica sujeita a 

avaliação dos efeitos de “…determinados planos e programas no ambiente…”, transpondo 

para a ordem jurídica interna as Directivas n.
os

 2001/42/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de Junho, e 2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho. --------------  

 -------- Segundo as recentes alterações ao RJIGT, pelo DL n.º 46/2009 de 20 de Fevereiro e 

pela aplicação supletiva do DL n.º 232/2007 de 15 de Junho, os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (PMOT´s) deverão ser objecto de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). No caso dos planos de pormenor, segundo o n.º 5 do art. 74º do DL n.º 

316/2007 de 19 de Setembro, estes só serão objecto de AAE no caso de se determinar que são 

susceptíveis de ter efeitos significativos no ambiente. A qualificação para AAE compete à 
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Câmara Municipal de acordo com os critérios dispostos no art.3º do DL n.º 232/2007 de 15 

de Junho. De seguida apresenta-se a verificação dos referidos critérios: -------------------------  

 -------- Art. 3º nº 1 a) – O presente plano de pormenor não se encontra abrangido pelos 

anexos I e II do DL n.º 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual redacção. As obras de 

urbanização decorrentes da implementação do PP também não estão abrangidas. No 

entanto, os projectos e as actividades que virão a desenvolver-se na implementação do plano 

poderão estar abrangidos dependendo da sua actividade. --------------------------------------------  

 -------- Art. 3º nº 1 b) - O presente plano de pormenor não se encontra abrangido pela lista 

nacional de sítios nem está inserido em nenhuma zona de protecção especial.--------------------  

 -------- Art. 3º nº 1 c) - O presente plano de pormenor constitui enquadramento para actuais e 

futuras aprovação de projectos, que poderão ou não ser susceptíveis de ter efeitos 

significativos no ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conclui-se ainda que o tipo de actividade existente e prevista para a área de 

intervenção que o Plano de Pormenor enquadra-se em algumas situações nas situações 

previstas no n.º5 e 6 do art. 74º do DL 316/2007 de 19 de Setembro, considerando-se que 

deve ser elaborada a respectiva AAE. --------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do n.º 6 do artigo 74º 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 no âmbito do artigo 5.º do Decreto-

lei n.º 232/2007 de 15 de Junho deve solicitar-se consulta à CCDR Algarve, sobre a o 

alcance da informação a incluir no âmbito do relatório ambiental. ---------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto na presente informação técnica, afigura-se que a presente proposta 

reúne condições para ser sujeita a deliberação da Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, de início do procedimento para contrato de planeamento para futura elaboração do 

Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço Rural, no Peral na área extractiva da pedreira 

n.º 4517 e nos terrenos contíguos, nos termos dos artigos 6º-A e 74º 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), tendo em consideração a minuta e os termos de 

referencia que se anexa e fazem parte integrante da presente proposta. ---------------------------  

 -------- Para o efeito sugere-se que seja também deliberada: ----------------------------------------  

 -------- 1- A publicitação da deliberação e respectiva justificação da intenção de adopção do 

contrato para planeamento, bem como da decisão de iniciar o plano de pormenor da 
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pedreira do Peral pelo período de 15 dias, para a formulação de sugestões e para a 

apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 

âmbito da contratação e da elaboração do plano de pormenor. Essa publicitação deve passar 

pela publicação em Diário da República, em cumprimento do artigo 148º do RJIGT (II 

Série), publicação de aviso nos sítios habituais, em dois jornais diários, num semanário de 

grande expressão nacional, e num jornal de expressão local ou regional, bem como no sítio 

da internet do município. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- Solicitação de consulta à CCDR Algarve, no âmbito do n.º 6 do artigo 74º 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 no âmbito do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho deve, sobre a 

o alcance da informação a incluir no âmbito do relatório ambiental. ------------------------------  

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

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

 -------- 1º - Dar início ao procedimento para contrato de planeamento para futura elaboração 

do Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço Rural, no Peral; ----------------------------------  

 -------- 2º - Publicitar a presente deliberação e respectiva justificação da intenção de adopção 

do contrato para planeamento, bem como da decisão de iniciar o plano de pormenor da 

pedreira do Peral pelo período de 15 dias, para a formulação de sugestões e para a 

apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 

âmbito da contratação e da elaboração do plano de pormenor. A publicitação deverá ser feita 

no Diário da República e nos locais habituais, conforme sugerido na informação técnica de 

7/04/2010; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3º - Consultar a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento regional do Algarve 

sobre o alcance da informação a incluir no âmbito do relatório ambiental. -------------------------  

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

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

 -------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE 

CAMPOS DE TÉNIS NO COMPLEXO DESPORTIVO:- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Departamento Técnico Municipal: -------------------------------------------------------  

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

 -------- “Esta informação vem no seguimento do 2º pedido de prorrogação de prazo solicitado 

pelo Empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O prazo inicial da obra terminava em 05/02/2010. Foi concedida por esta Edilidade 

uma primeira prorrogação legal de prazo de 60 dias, concluindo-se desta forma o prazo para 

execução da Empreitada em 06/04/2010. ----------------------------------------------------------------  

 -------- As más condições meteorológicas mantiveram-se durante todo o mês de Fevereiro e 

início do mês de Março de 2010, pelo que o Empreiteiro só conseguiu retomar os trabalhos 

na obra em 18/03/2010, altura em que se tornou possível realizar a compactação eficiente do 

tout-venant. Por este motivo veio o Empreiteiro agora solicitar uma prorrogação de prazo de 

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

 -------- Assim sendo, a situação do desenvolvimento dos trabalhos mantém-se praticamente a 

mesma desde a última prorrogação concedida, encontrando-se concluídos os trabalhos 

referentes aos movimentos de terras, de alvenarias, infra-estruturas (rede de drenagem de 

águas pluviais e tubagens de electricidade) e de colocação dos postes da vedação. Por 

executar está a passagem dos cabos da rede eléctrica, das respectivas torres e dos quadros 

eléctricos, a execução das redes de vedação, a pavimentação com macadame e a colocação 

do pavimento flexível e sua pintura. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta a impossibilidade de execução de quaisquer trabalhos durante o mês 

de Fevereiro e primeira quinzena de Março, e tendo em conta que a prorrogação anterior foi 

legal, somos de parecer favorável a que se conceda ao Empreiteiro uma prorrogação 

graciosa de 30 dias, terminando desta forma o prazo para realização da Empreitada em 

06/05/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apresenta-se em anexo o pedido de prorrogação de prazo do Empreiteiro assim como 

os gráficos referentes à precipitação ocorrida no mês de Fevereiro e primeira quinzena do 

mês de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá o Empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e respectivo cronograma 

financeiro actualizado. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder uma prorrogação graciosa 

de 30 dias, terminando o prazo para realização da empreitada no dia 06 de Maio de 2010. -----  

 -------- INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS – FINANCIAMENTO DO 

INVESTIMENTO MUNICIPAL EM INFRA-ESTRUTURAS URBANÍSTICAS, 

ANÁLISE RELATIVA AO MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o 

ofício n.º 4466, de 09 de Dezembro de 2009, remetido pela Inspecção Geral de Finanças a 
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enviar para conhecimento da autarquia a informação n.º 450/2008 elaborada por aquela 

inspecção acerca do Financiamento do investimento municipal em infra-estruturas 

urbanísticas – Análise relativa ao município de S. Brás de Alportel. --------------------------------  

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

 -------- AQUISIÇÃO DE PRÉDIO NA RUA JOÃO ROSA BEATRIZ DE ANTÓNIO 

LEONARDO:- Presente a comunicação do Sr. António José Guerreiro Leonardo, de 8 de 

Abril de 2010, a comunicar à Câmara Municipal que aceita o valor proposto por esta para a 

compra do seu prédio situado na Rua João Rosa Beatriz. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar os documentos necessários 

para se proceder à escritura. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS - PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO 

PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE DESIGN:- Presente um protocolo apresentado pela 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, a celebrar com a Escola Secundária de S. Brás de 

Alportel, que abaixo se transcreve, no âmbito de três estágios a realizar na autarquia por parte 

de alunos do curso Técnico de Design. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro Outorgante: Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Contribuinte nº , 

nome      , na qualidade de, ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo Outorgante: Escola Secundária José Belchior Viegas, Sítio da Calçada, 

8150-021 S. Brás de Alportel, Contribuinte N.º 600044904, representada pela Directora da 

Escola, Professora Aida Cardoso. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se subordinará às cláusulas 

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

 ---------------------------------------------- Cláusula Primeira --------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo tem por objectivo estabelecer, entre as duas entidades, as 

actividades a desenvolver pelo formando durante a formação prática em contexto real de 

trabalho. A formação prática, estruturada num plano individual de formação ou roteiro de 

actividades a desenvolver em contexto de trabalho, assume a forma de estágio e visa a 

aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais 
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relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo de trabalho 

e para a formação ao longo da vida. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Segunda --------------------------------------------  

 -------- O segundo outorgante irá promover no período de 210 horas, correspondentes ao ano 

lectivo de 2009/2010, do Curso de Técnico de Design de Interiores e Exteriores, Saída 

Profissional Técnico de Design, variante Interiores e Exteriores, de nível 3, em regime 

diurno, criado pela Portaria nº 1279/06. ----------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Terceira --------------------------------------------  

 -------- O primeiro e o segundo outorgante desenvolverão todos os esforços de forma a 

fornecer aos formandos os saberes e instrumentos necessários ao seu desempenho 

profissional. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Quarta ----------------------------------------------  

 -------- O primeiro outorgante compromete-se a acolher na sua instituição x estagiários. --------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Quinta ----------------------------------------------  

 -------- Entre ambos os outorgantes, será promovido o desenvolvimento integrado do estágio 

de acordo com a tipologia do percurso, nomeadamente: ----------------------------------------------  

 -------- a) O primeiro outorgante colocará à disposição dos formandos e do segundo 

outorgante os meios humanos, técnicos e de ambiente de trabalho (não remunerado) 

necessários à organização, acompanhamento e avaliação da sua formação em contexto de 

trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O segundo outorgante nomeará, de entre os formadores, um orientador de estágio 

que trabalhará em estreita articulação com o orientador da entidade acolhedora do estágio; -  

 -------- c) O estágio comporta um total de 210 horas, as quais decorrerão durante horário a 

definir com a entidade de acolhimento; ------------------------------------------------------------------  

 -------- d) O segundo outorgante entregará ao primeiro outorgante um dossier 

individualizado de estágio contendo a planificação e a calendarização das tarefas de estágio, 

perfil e competências a desenvolver nas diferentes fases do mesmo, de acordo com o 

previamente acordado entre ambos os outorgantes; ---------------------------------------------------  

 -------- e) Os dois outorgantes comprometem-se a partilhar informação e a desenvolver 

projectos de investigação de interesse para as respectivas instituições e para a sua região; ---  

 -------- f) A formalização desta colaboração é iniciada, em cada caso, através da 

comunicação pela instituição de acolhimento nos termos em que a mesma se vai realizar e 
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será considerada aprovada pela instituição de origem, quando a mesma responder 

afirmativamente por escrito. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Sexta ------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do presente protocolo, todas as partes acordam reunir periodicamente 

para análise conjunta da implementação e desenvolvimento do estágio, bem como para o 

estabelecimento de medidas para superação das dificuldades sentidas. ----------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Sétima ----------------------------------------------  

 -------- Os dois outorgantes nomearão, um elemento de coordenação das acções previstas no 

presente protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Oitava -----------------------------------------------  

 -------- As acções que vierem a ser lançadas na sequência deste protocolo são implementadas 

numa óptica de confiança mútua e, sempre que possível, num espírito de reciprocidade. -------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Nona ------------------------------------------------  

 -------- Após a conclusão do curso, o primeiro outorgante terá direito de preferência na 

contratação do(s) estagiário(s), em igualdade de condições contratuais. --------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Décima ---------------------------------------------  

 -------- Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão dirimidas 

por acordo entre ambas as partes. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- Cláusula Décima Primeira ---------------------------------------  

 -------- Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e poderá ser prorrogado por 

sucessivos períodos de um, dois ou três anos, desde que não seja denunciado por qualquer 

das partes, e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das instituições.” -------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO DO INSTITUTO DA DROGA E DA 

TOXICODEPENDÊNCIA:- Presente uma proposta apresentada pela Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro, acompanhada da minuta do protocolo de cooperação a celebrar com 

o Instituto da Droga e da Toxicodependência, que abaixo se transcrevem, no âmbito da 

prevenção da toxicodependência. -------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Protocolo de colaboração com o Instituto da Droga e da Toxicodependência: --------  

 -------- As toxicodependências, quer de substâncias ilícitas, como de substâncias lícitas (como 
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é o caso do álcool, que atinge dimensões preocupantes entre os jovens) constituem 

actualmente um dos mais graves flagelos sociais, que importa combater, na construção de 

uma sociedade mais inclusiva, mais solidária e mais desenvolvida. --------------------------------  

 -------- Este combate é feito a vários níveis: desde a prevenção ao tratamento e à reinserção 

das pessoas toxicodependentes, devendo abranger ainda a necessária formação dos diversos 

agentes com intervenção nesta área. Para alcançar estes objectivos, é fundamental envolver 

neste combate todos os actores sociais e neste âmbito, cabe às autarquias um importante 

papel, dado que pela natureza da sua acção local, lhes é permitido possuir um melhor 

conhecimento dos territórios e das suas problemáticas.-----------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, de modo a dar continuidade à colaboração estreita que existe entre o 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP, e o Município de São Brás de Alportel e a 

formalizar esta parceria, possibilitando a sua melhor consolidação no interesse de ambas 

as partes, e principalmente das populações envolvidas, objectivo último desta área de acção, 

propõe-se o estabelecimento de um protocolo de colaboração entre ambas as entidades. -----  

 -------- Esta colaboração incidirá em diferentes áreas e níveis de intervenção, 

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

 -------- > A prevenção das toxicodependências, a redução de riscos e a minimização de 

danos;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > O tratamento e reinserção de pessoas toxicodependentes, seja de substâncias 

ilícitas ou lícitas, incluindo os problemas ligados ao álcool; -----------------------------------------  

 -------- > A formação e educação dos diferentes agentes comunitários. ----------------------------  

 -------- Mediante a assinatura deste protocolo de colaboração e a realização de um conjunto 

de acções complementares, pretende-se melhorar a intervenção do município nesta área de 

acção, da maior importância no desenvolvimento presente e futuro da comunidade.” --------  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA DROGA E 

DA TOXICODEPENDÊNCIA, IP, E A CAMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- Preâmbulo --------------------------------------------------  

 -------- O combate às toxicodependências, seja de substâncias ilícitas como lícitas, como é o 

caso do álcool, faz-se em vários níveis que vão desde a sua prevenção, ao tratamento e 

reinserção das pessoas toxicodependentes, para além da formação dos diversos agentes com 
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intervenção nesta área.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para tal, é importante a participação de todos os actores sociais, designadamente das 

autarquias, tendo em conta que estas últimas são aqueles que terão um melhor conhecimento 

dos territórios e das suas problemáticas. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, e considerando a colaboração estreita que existe entre o Instituto da 

Droga e da Toxicodependência, IP, e o Município de S. Brás de Alportel, designadamente no 

que concerne à prevenção das toxicodependências, como no tratamento e reinserção de 

pessoas toxicodependentes, seja de substâncias ilícitas ou lícitas, interessa formalizar esta 

parceria possibilitando a sua melhor consolidação no interesse de ambas as partes, e 

principalmente das populações envolvidas, que são os seus efectivos destinatários, aos 

diferentes níveis de intervenção, passando ainda pela formação e educação para a saúde dos 

diferentes agentes comunitários. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, celebra-se o presente protocolo de colaboração entre as seguintes entidades: --  

 -------- O Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP, a seguir designado como IDT, 

pessoa colectiva número 506452654, que é o primeiro outorgante, através da sua Delegação 

Regional do Algarve, a seguir designada como DRAL, com sede na Rua Cândido Guerreiro, 

n.º 33, 8000-320, Faro, representada pelo Delegado Regional, Licenciado António Brito 

Camacho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de S. Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 

S. Brás de Alportel, que é o segundo outorgante, representado pelo Presidente da Câmara, 

Mestre António Paulo Jacinto Eusébio. ------------------------------------------------------------------  

 -------- As cláusulas pelas quais se rege o mesmo apresentam-se a seguir: ------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Primeira --------------------------------------------  

 -------- 1) O IDT-DRAL compromete-se a colaborar com o Município de S. Brás de Alportel, 

dentro dos limites dos seus recursos, ao nível da prevenção das toxicodependências, da 

redução de riscos e da minimização de danos, do tratamento e da reinserção de pessoas 

toxicodependentes, seja de substâncias ilícitas ou lícitas, incluindo os problemas ligados ao 

álcool, à população do Concelho de S. Brás de Alportel, disponibilizando ainda formação 

técnica especializada aos diferentes agentes comunitários do território abrangido por este 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 2) No âmbito desta parceria, a CMSBA compromete-se a disponibilizar os espaços e 

os recursos necessários, tendo também em conta as suas possibilidades, para facilitar esta 

articulação e o desenvolvimento das diversas actividades e intervenções. -------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Segunda --------------------------------------------  

 -------- 1) A nível da Prevenção das Toxicodependências, o IDT – DRAL criará vias de acesso 

facilitado, no sentido de promover as acessibilidades a cuidados de saúde especializados seja 

a nível do atendimento e consultas a jovens com comportamentos de risco ou desviantes 

relacionados com o consumo de substâncias psicoactivas, promovendo ainda em articulação 

com este Município o desenvolvimento, implementação e avaliação de programas e projectos 

de Prevenção Especifica e Indicada para esta problemática, destinados a todas as faixas 

etárias, designadamente a nível da Educação para a Saúde. -----------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Terceira --------------------------------------------  

 -------- 1) A nível da Redução de Riscos e da Minimização de Danos, o IDT – DRAL 

promoverá em articulação com este Município, as intervenções tidas como convenientes e 

adequadas, designadamente no que concerne à realização de eventos, que pelas suas 

características acarretem a possibilidade de consumos problemáticos de substâncias 

psicoactivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Quarta ----------------------------------------------  

 -------- 1) A nível do Tratamento, o IDT – DRAL assegurará vias de acesso facilitado, no 

sentido de promover as acessibilidades a cuidados de saúde especializados, designadamente 

no atendimento de pessoas toxicodependentes ou com problemas ligados ao álcool, 

articulando com este Município no sentido de potenciar estas acessibilidades. -------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Quinta ----------------------------------------------  

 -------- 1) A nível da Reinserção, o IDT – DRAL articulará com este Município desenvolvendo 

as intervenções adequadas no sentido não só de promover a integração psicossocial das 

pessoas toxicodependentes ou com problemas ligados ao álcool, como no desenvolvimento, 

implementação e avaliação de programas e projectos que visem a prevenção da desinserção 

em meio sociolaboral. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Sexta ------------------------------------------------  

 -------- 1) O IDT – DRAL articulará com este Município, no sentido de desenvolver as 

intervenções específicas e indicadas, tidas como necessárias e adequadas, destinadas aos 

trabalhadores deste último Outorgante, no âmbito da Saúde Ocupacional, aos seus diversos 
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níveis, naquilo que é específico do primeiro Outorgante, designadamente no que concerne à 

Educação para a Saúde, à Formação de técnicos, e ao assegurar de vias de acesso 

facilitados aos cuidados de saúde destinados a pessoas toxicodependentes e com problemas 

ligados ao álcool. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula Sétima ----------------------------------------------  

 -------- 1) O presente Protocolo vigorará por três anos a partir da data da sua assinatura 

prorrogando-se por iguais e sucessivos períodos, excepto se for denunciado por qualquer das 

partes, com pelo menos noventa dias de antecedência. ------------------------------------------------  

 -------- 2) Qualquer controvérsia resultante da aplicação ou da interpretação do presente 

Protocolo de Colaboração será solucionada de comum acordo com ambas as partes. ----------  

 -------- 3) No âmbito deste Protocolo poderão ser elaborados outros acordos de parceria 

específicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4) Este Protocolo de Colaboração não afectará a conclusão de actividades iniciadas 

durante a sua vigência, a não ser que as partes acordem o contrário.” ----------------------------  

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

unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar.  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE ÁGUIAS DA MESQUITA:- Presente 

uma carta remetida pelo Clube Águias da Mesquita, de 29 de Janeiro de 2010 a solicitar 

apoio financeiro para apoiar o grupo de Charolas.------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 600,00 

(seiscentos euros), 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. ---------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À QUINTINHA DOS ANIMAIS:- Presente um fax 

remetido pelo Serviço de Finanças de S. Brás de Alportel a comunicar que em nome da 

Associação Quintinha dos Animais não se encontram em dívida quaisquer contribuições e 

impostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que a associação regularizou a sua situação tributária, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o subsídio no valor de € 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos euros), conforme deliberação de 16 de Março último. -----------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL 
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SAMBRASENSE:- Presente uma carta remetida pela Associação Cultural Sambrasense, de 

09 de Abril de 2010 a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com a Festa das 

Tochas Floridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 4.000,00 (quatro mil euros), 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. ---------------------------------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – 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, 75 e 85 do Bairro Social de 

cento e dois fogos não pagaram atempadamente a renda respeitante ao mês em curso. ----------  

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

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

 -------- 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 30 de Março findo a 12 de Abril em curso, no uso das 

delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1170 a 1232, de 

1251 a 1254, 1256, de 1261 a 1334, de 1337 a 1490, no valor de €199.141,66; -------------------  

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

documentos de despesa números 1233 a 1250, 1255, de 1257 a 1260, 1335 e 1336, no valor 

de €31.469,70. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 PRESIDENTE 

  
 


