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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 10/2010 

da reunião ordinária de 27 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 setenta e nove, respeitante 

ao dia de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.079.336,83 

dos quais € 1.076.791,35 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, 

€ 1.545,48 em numerário este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 



     

 

Reunião de 2010/04/27  Página 4 

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

 



     

 

Reunião de 2010/04/27  Página 5 

 -------- 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:-----------  

 --------  – Circo Dallas, Licenciamento de recinto itinerante; -----------------------------------------  

 --------  – Processo n.º 2/2010, de Stephen Williams – Pedido de Registo de Alojamento Local 

em Fonte da Murta; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Auto de Recepção definitiva – Circular Poente entre as rotundas da EN 270 e EN 2 em 

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

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

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

 -------- O Vereador Dr. João Moura questionou o Vice-Presidente acerca da construção da 

passadeira no sítio de S. Romão, junto à igreja. ---------------------------------------------------------  

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou que já combinou com o Director do 

Departamento Técnico Municipal, Eng.º Helder Rosa, uma visita ao local, para ver qual a 

melhor localização. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Dr. João Moura informou que o caminho dos Vilarinhos para a Soalheira, 

pelos depósitos de água, se encontra em péssimo estado devido às chuvas intensas. -------------  

 -------- De imediato o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou o Eng.º Helder da 

ocorrência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2010:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 -------- ―Havendo necessidade de se proceder ao reforço de verba orçamentais 

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

 -------- Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Administração Autárquica; -----------  

 -------- Despesas com aquisição de serviços no Departamento Técnico Municipal; --------------  

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

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

 -------- Investimento em equipamento básico na Administração Autárquica; ----------------------  

 -------- Investimento em equipamento básico no Departamento Técnico Municipal; -------------  

 -------- Investimento em escolas e em software informático na Divisão de Educação Sócio-

Cultural e Apoio ao Desenvolvimento no tocante às despesas de capital. --------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de sessenta e quatro mil e setecentos euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais. ---------  

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

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

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respectiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54 - A/99, de 22 de Fevereiro, a quarta alteração orçamental conforme 

consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração às Grandes Opções do Plano.‖  

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

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

mil e dez, remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. -------------------  

 -------- PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:- Presente a proposta apresentada 

pelo Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, acerca do assunto em epígrafe: -----------------  

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

 -------- “Prorrogação do prazo fixado para a apresentação de propostas: ------------------------  

 -------- Nos termos do n.º 4 do art. 64º do Código de Contratos Públicos (CCP) as decisões de 

prorrogação de prazo fixado para a apresentação de propostas a concursos cabem ao órgão 

PROPOSTAS 
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competente para a decisão de contratar. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os procedimentos em que esta competência cabe à Câmara Municipal, 

órgão este que tem reuniões ordinárias quinzenais, podem surgir situações pontuais em que 

se torna urgente e necessário proceder à prorrogação dos prazos fixados para a 

apresentação de propostas. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, proponho, tendo em consideração o estipulado no n.º 2 do art. 69º do CCP que 

este órgão executivo delegue nos júris dos procedimentos, os quais são designados pelo 

referido órgão, competência para proceder à prorrogação de prazos nos termos do art. 64º 

do CCP.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

unanimidade, delegar nos júris dos procedimentos concursais a competência para proceder à 

prorrogação de prazos para apresentação de propostas nos termos do art. 64º do Código dos 

Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- SNACK-BAR DE APOIO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS – 

HASTA PÚBLICA:- O Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vítor Guerreiro 

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

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

 -------- “Hasta Pública de Atribuição do Snack-Bar das Piscinas Municipais ----------------  

 -------- Considerando que o normal funcionamento das piscinas municipais decorre entre 

Junho e Setembro de cada ano civil;----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Snack-Bar de apoio às piscinas municipais se encontra inactivo 

desde finais do mês de Setembro do ano findo; ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que urge que o referido apoio às piscinas esteja concretizado na época 

estival;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que, de harmonia com o artigo primeiro do Regulamento em vigor, delibere 

esta Câmara, autorizar o processo de hasta pública para atribuição do Snack-Bar no dia 11 

de Maio do corrente ano, pelas quinze horas, o direito à utilização do Snack-Bar de apoio às 

piscinas municipais, nos seguintes termos: --------------------------------------------------------------  

 -------- Um - Prazo de utilização - 4 meses com início em 1 de Junho de 2010; -------------------  

 -------- Dois - Base de licitação do direito de ocupação – € 500,00 (quinhentos euros); ---------  

 -------- Três - Lanços mínimos por licitação – € 50,00 (cinquenta euros); -------------------------  

 -------- Quatro - Pagamento da taxa de ocupação mensal no valor de € 500,00 (quinhentos 
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euros), correspondente a € 2,5 (dois euros e cinquenta cêntimos) por metro quadrado de toda 

a área adstrita ao estabelecimento de snack-bar nos termos do artigo quarto do referido 

regulamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cinco - A Câmara reserva-se o direito de não aceitação ao maior lanço oferecido, se 

reconhecer haver conluio entre os licitantes ou outras situações anómalas. -----------------------  

 -------- Seis - No anúncio deverão constar que, em caso de não abertura das piscinas, no dia 

1 de Junho ou de encerramento temporário das mesmas, por factos imprevistos, a Câmara 

Municipal não se responsabilizará pela eventual diminuição de volume de negócios.” ----------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----------------------  

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

RESOLUTIVO CERTO – DOIS ASSISTENTES OPERACIONAIS (MOTORISTA DE 

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

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

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

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

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

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

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

contratação a termo resolutivo certo de dois Assistentes Operacionais (Motorista de 

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

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

proposta aprovar a abertura de procedimento concursal para a contratação a termo resolutivo 

certo de dois Assistentes Operacionais (Motorista de Transportes Colectivos), para o Sector 

de Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INDETERMINADO – UM ASSISTENTE OPERACIONAL (MOTORISTA DE 

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

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

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

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

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

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

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

contratação por tempo indeterminado de um Assistente Operacional (Motorista de 

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

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

proposta aprovar a abertura de procedimento concursal para a contratação por tempo 

indeterminado de um Assistente Operacional (Motorista de Transportes Colectivos), para o 

Sector de Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

RESOLUTIVO INCERTO – UM ASSISTENTE OPERACIONAL (MECÂNICO):- Foi 

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

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

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

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

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

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

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

contratação a termo resolutivo incerto de um Assistente Operacional (Mecânico), para o 

Sector do Armazém, Parques de Viaturas e Oficinas, para substituição de um trabalhador em 

licença sem vencimento.‖ ----------------------------------------------------------------------------------  

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

proposta aprovar a abertura de procedimento concursal para a contratação a termo resolutivo 

incerto de um Assistente Operacional (Mecânico), para o Sector do Armazém, Parques de 

Viaturas e Oficinas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- TARIFAS PARA O ANO DE 2010:- Foi presente uma proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se 

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

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

 -------- ―FIXAÇÃO DE TARIFAS DIVERSAS -------------------------------------------------------  

 -------- O novo ―Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças‖, que entrará em vigor no 

próximo dia 1 de Maio, contempla apenas taxas, pelo que é necessário fixar o valor das 

tarifas que anteriormente constavam no ―Regulamento de Taxas e Licenças e Outras Receitas 

Municipais‖.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Conforme o disposto na alínea j) do n.º 1 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, é competência da 

Câmara Municipal ―fixar as tarifas e os preços da prestação de serviços municipais ou 

municipalizados‖. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim proponho ao órgão executivo a fixação das tarifas constantes na tabela em 

anexo.‖ --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TABELA DE TARIFAS Valor Unitário Actual 

QUADRO I - Serviços Diversos e Comuns 

Fotocópias avulso e não autenticadas - por cada lauda ou face:   

     a) Fotocópias A4, a preto e branco com uma face 0,56 € 

     b) Fotocópias A4, a preto e branco com duas faces 0,88 € 

     c) Fotocópias A4, a cores com uma face 1,67 € 

     d) Fotocópias A4, a cores com duas faces 2,78 € 

     e) Fotocópias A3, a preto e branco com uma face 1,11 € 

     f) Fotocópias A3, a preto e branco com duas faces 1,67 € 

     g) Fotocópias A3, a cores com uma face 3,33 € 

     h) Fotocópias A3, a cores com duas faces 5,56 € 

     i) Folha A4 impressa 1,67 € 

QUADRO II - Serviços e Prestações Diversas 

1 - Limpeza de fossas particulares - por hora de serviço ou fracção 22,23 € 

2 - Limpeza e desobstrução de colectores particulares - por hora ou fracção 22,23 € 

3 - Atolhamento de fossas - por hora de serviço ou fracção 16,67 € 

4 - Limpeza de casas, quintais, etc. - por hora de serviço ou fracção 16,67 € 

5 - Ligação de esgotos à rede pública, por m
2
 de superfície de pavimento 

a)
 1,00 € 

6 - Venda de gelo - por barra (7 kg) ou fracção 0,61 € 

                                          QUADRO III – Diversos 
 

1- Sempre que, eventualmente, seja autorizada a cedência de máquinas do Município, o aluguer do equipamento 

será liquidado de acordo com os preços praticados na região pelas empresas privadas, fixando-se desde já como 

limites mínimos - por hora de serviço: 

     a) Camiões - por tonelada de carga 1,67 € 

     b) Cilindros 27,78 € 

     c) Tractores 27,78 € 

     d) Retroescavadoras 27,78 € 

     e) Dumpers 27,78 € 

     f) Auto-betoneira 44,45 € 

     g) Máquina de cortar tapete betominoso 27,78 € 

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor 

 a)
 Isento de IVA 

  -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade fixar o valor das tarifas conforme 

tabela em anexo com efeitos a 1 de Maio. ---------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 13/2010, DE JOSÉ CANDEIAS DA CONCEIÇÃO ALVES – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA INSTALAÇÃO DE UM ESTALEIRO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E JARDINAGEM EM FONTE MOURO:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 13/2010, em que José 

Candeias da Conceição Alves, residente no sítio da Fonte do Touro, deste município, na 

qualidade de proprietário, solicita informação prévia acerca da instalação de um estaleiro de 

materiais de construção e de jardinagem num prédio de que é proprietário no local supra 

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

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

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir a pretensão nos termos da 

informação técnica de 15 de Abril de 2010, que abaixo se descreve e de que deve ser dado 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Instalação de Estaleiro de 

Materiais de Construção e de Jardinagem, no terreno em referência, cabe-nos emitir o 

seguinte parecer técnico: -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

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

nº10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 e pelas 

disposições do Decreto-Lei 73/09 de 31 de Março o imóvel localiza-se em: -----------------------  

 -------- Espaço Agrícola Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Confina a Sul com variante à Estrada Regional 270. ---------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM e pelas disposições do nº 9 do 

Decreto-Lei n.º 73/09 de 31 de Março, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

 -------- 1 - O terreno em causa localiza-se em Fonte do Touro, é composto por prédio rústico 

– terra de cultura com árvores com uma área de 4200,0m
2
, confrontando-se a Sul com 

REQUERIMENTOS 
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estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 13893/20030128 e inscrito 

sob o artigo nº 14950. Declarada a utilidade pública da expropriação de 1 parcela de terreno 

com a área de 680,0m
2
. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O requerente informa que se dedica à construção e manutenção de jardins, pelo 

que serve-se deste terreno para depositar e utilizar terras de jardim instalando um estaleiro. -  

 -------- 3 - Tratando-se de um prédio sujeito ao regime da RAN, e sem prejuízo da legislação 

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer uso de construção que implique 

impermeabilização do solo carece de consulta a CRRA – Algarve, sendo que o pedido deverá 

ser junto daquele organismo pelo requerente. ----------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Em Espaço Agrícola Condicionado qualquer uso de construção que implique 

impermeabilização do solo está sujeito a parecer prévio da Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Algarve. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Nos espaços agrícolas é interdita a instalação de indústrias ou actividades não 

especificamente ligadas à agricultura. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - O ponto nº 4 do artigo 35º do RPDM refere que a edificabilidade fica sujeita às 

regras constantes nos artigos 23.º-A, 23.º-B, 23.º-C, 23.º-D e 23.º-E. ------------------------------  

 -------- 7 - Refere o artigo 23.º-A do RPDM o seguinte: -----------------------------------------------  

 -------- 1 — É proibida a edificação em solo rural. ----------------------------------------------------  

 -------- 2 — Exceptua-se do disposto no número anterior as edificações de apoio em solo 

rural, nos termos do artigo 23º-D. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - De acordo com art. 23.º-D: -------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 — As novas edificações de apoio apenas são admitidas quando determinadas, 

designadamente, por necessidades inerentes às explorações agrícolas, agro-florestais ou 

florestais das propriedades em que se inserem e desde que não exista qualquer outra 

edificação com o mesmo fim. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 — As necessidades de apoio referidas no número anterior carecem de confirmação 

pelos serviços sectoriais competentes. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 — Como área de referência, fixa-se em 30 m
2
 por unidade mínima de cultura a área 

de construção das edificações de apoio previstas neste artigo. --------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto estes serviços dão parecer desfavorável à pretensão do requerente 

uma vez que não cumpre as disposições do artigo 23º-D do RPDM. É quanto nos cumpre 
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informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 3/2010, DE KENNETH TRASER KNIGHT E KAREN KNIGHT – 

PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM FUNCHAIS:- Presente um 

requerimento de Kenneth Traser Knight, residente no Sítio do Troto, 335-A, em Almancil, 

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

dos Funchais, neste município. ----------------------------------------------------------------------------  

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

de 22 de Abril de 2010, que a seguir se transcreve, o seguinte: --------------------------------------  

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

 -------- Segundo - Proceder à vistoria. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 2 quartos e capacidade para 4 pessoas, no Sítio dos Funchais em São Brás de 

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

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

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

Utilização n.º 101/1992 como licença de habitabilidade. ---------------------------------------------  

 -------- 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 9 de Julho 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 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.” ---------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- PROCº Nº 2/2010, DE STEPHEN WILLIAMS – PEDIDO DE REGISTO DE 

ALOJAMENTO LOCAL EM FONTE DA MURTA:- Presente um requerimento de 

Stephen Williams, residente na Rua da Praça, n.º 4, neste município, a solicitar o registo de 

estabelecimento de alojamento local no sítio da Fonte da Murta, neste município. ---------------  

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

de 9 de Abril de 2010, que a seguir se transcreve, o seguinte: ----------------------------------------  

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

 -------- Segundo - Proceder à vistoria. --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PRETENSÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 4 quartos e capacidade para 8 pessoas, no Sítio Fonte da Murta, em São Brás 

de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Utilização n.º 190/1985 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 4/1982 de 7 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Durante o período de 60 dias úteis 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 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.” ---------  
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 -------- PROCº Nº 77/1990, DE ISABEL SILVESTRE GOMES VICENTE DA SILVA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR – LICENÇA ESPECIAL DE OBRAS 

INACABADAS EM VILARINHOS:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 77/1990 em que Isabel Silvestre Gomes 

Vicente da Silva, residente na Quinta de São Francisco, 224 T – Apart.7, em Algoz, 

município de Albufeira, solicita licença especial para a conclusão das obras de construção de 

uma moradia unifamiliar, num prédio de que é proprietária no sítio dos Vilarinhos, deste 

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

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras, nos termos da informação 

técnica de 22 de Abril de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento 

à requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ―É pretensão do requerente que a Câmara se digne a autorizar, nos termos do artigo 

88.º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei 

n.º 60/2007 de 4 de Setembro, a licença especial para a conclusão da obra a que corresponde 

o processo n.º 77/1990, ―…uma vez que não foi terminado em devido tempo por falecimento 

do requerente e ter havido litígio da divisão de herança, uma vez que havia herdeiros 

menores e o caso foi dirimido em tribunal‖. ------------------------------------------------------------  

 -------- Em 4/01/1993, foi concedido ao respectivo processo, nova licença de construção por 

mais dois anos não tendo sido até aos dias de hoje concluída a obra e requerida a 

autorização de utilização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Efectuada uma visita ao local constatou-se que, a obra encontra-se com as fundações 

executadas e as paredes-mestras levantadas. Efectivamente o que se encontra construído 

constitui alguma volumetria implantada no local.------------------------------------------------------  

 -------- Aquando da aprovação dos projectos e concedido o alvará de construção não existia 

qualquer plano de ordenamento em vigor. Actualmente, de acordo com o Regulamento do 

Plano Director Municipal (RPDM), a pretensão insere-se na classe de espaços agrícolas na 

categoria de agrícolas condicionados (alínea b) do ponto n.º 3 do artigo 31.º do RPDM), dos 

condicionamentos especiais está em áreas de protecção às captações públicas de água – zona 

afastada (ponto n.º 4 do artigo 16.º do RPDM) e ainda em Reserva Agrícola Nacional (artigo 

11.º do RPDM). ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Efectivamente a Lei nº 60/2007, prevê no ponto nº 1 do artigo 88.º que ―Quando as 

obras já tenham atingido um estado avançado de execução mas a licença ou a admissão de 

comunicação prévia haja caducado, pode ser requerida a concessão de licença especial para 

a sua conclusão ou ser apresentada comunicação prévia para o mesmo efeito‖. -----------------  

 -------- Sendo este o caso em questão, refere o n.º 2 desse artigo, que ―A concessão da licença 

especial e a apresentação da comunicação prévia referida no número anterior segue o 

procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante o caso, aplicando-se o disposto no 

artigo 60.º‖. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto, conforme descrito no nº 3 do artigo supracitado, ―Podem ser concedidas 

as licenças ou admitidas as comunicações previstas no n.º 1 ou apresentadas comunicações 

prévias quando a câmara municipal reconheça o interesse na conclusão da obra e não se 

mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 

económicas.‖. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda sobre este assunto, refere o ponto n.º 4 do referido artigo que “No caso de 

comunicação prévia, o reconhecimento do interesse na conclusão da obra tem lugar através 

da não rejeição pela câmara municipal da comunicação, por referência aos fundamentos do 

número anterior, dentro do prazo fixado no n.º 1 do artigo 36.º‖. -----------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, remete-se a decisão final à consideração superior.” --------------------  

 -------- PROCº Nº 110/2009, DE KNICKMEIER – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

LDª – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

SUPERFÍCIE COMERCIAL NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 110/2009, em que a firma 

Knickmeier – Investimentos Imobiliários, Lda., com sede na Rua das Vigias, Lote 4.25.01, 

0/F, freguesia de Moscavide, do município de Loures, na qualidade de promitente 

compradora, solicita informação prévia acerca da construção de superfície comercial num 

prédio sito na Avenida da Liberdade, deste município. ------------------------------------------------  

 -------- Na reunião de câmara de 17 de Fevereiro último, a Câmara Municipal deliberou, por 

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

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

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

alegações. Posteriormente a firma requerente solicitou a prorrogação do prazo até 31 de 
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Março, para que lhe fosse possível apresentar uma resposta. -----------------------------------------  

 -------- Em 31 de Março a firma requerente apresenta a sua resposta. -------------------------------  

 -------- Atendendo à especificidade do projecto e da sua localização, em espaço central na 

Vila de S. Brás de Alportel, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atendendo ao 

projecto em causa remeter a decisão final para a próxima reunião do executivo. ------------------  

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

 -------- “Pretende a requerente que a Câmara aprove o pedido de informação prévia para 

instalação de uma unidade comercial – Aldidiscount Supermercados Lda., referente a um 

prédio inserido no perímetro de Intervenção do P.U. de São Brás de Alportel. -------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO P.U DE SÃO BRAS DE ALPORTEL: ------------------------  

 -------- De acordo com a classificação do Plano de Urbanização da Vila, D.L. n.º 37 – 1ª 

Série B de 13 de Fevereiro de 2003,  apresente proposta encontra-se inserida em Zona de 

Preenchimento – UOPG5, trespassado por uma via urbana regendo-se pelas disposições 

dos artigos do Plano de Urbanização, sem prejuízo das restantes disposições do Plano 

regulamentos e legislação aplicáveis. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A proposta apresentada pretende a implantação do edifício em zona de 

Preenchimento, as operações permitidas para estas zonas são a construção, renovação ou 

conservação e beneficiação, no caso de intervenções em edifícios existentes. Os usos 

propostos para esta zona são habitação, comércio, serviços e equipamentos. O tipo de 

ocupação previsto é de edifícios em banda que permitem a implantação de comércio ou 

serviços no piso térreo. O número máximo de pisos permitido será de R/C+3. Estas zonas 

localizam-se na sequência das Zonas Consolidadas e constituem áreas privilegiadas de 

expansão e consolidação habitacional e económica. --------------------------------------------------  

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

existente, procurando respeitar alinhamentos e cérceas. Estas zonas são consideradas de 

intervenção prioritária pelo que são absorvidas pelos principais Planos de Pormenor 

propostos pelo Plano de Urbanização. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Estas zonas agrupam-se, essencialmente, a norte do aglomerado, numa zona em 

franco desenvolvimento, com o objectivo de estruturar uma área sobre a qual se tem vindo a 

verificar uma pressão urbanística cada vez maior. Pretende-se assim, criar um novo espaço 

central, devidamente infra-estruturado e qualificado, que integre as construções existentes e 

esteja intimamente ligado ao actual centro da Vila, gozando ainda de bons acessos à 
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Variante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pretende-se que os arruamentos passem a ter um perfil desafogado e sejam 

acompanhados de espaços verdes e estacionamento. --------------------------------------------------  

 -------- ANALISADA A PRETENSÃO, ESTES SERVIÇOS INFORMAM: ------------------------  

 -------- 1 - A Loja de produtos alimentares da cadeia Aldidiscount Supermercados Lda., 

encontra-se localizada no centro da vila de São Brás de Alportel, tendo a nascente a Avenida 

da Liberdade, incluindo os artigos nº 1696, 1699, 1700, 1701, registados na Conservatória 

do Registo Predial de São Brás de Alportel, perfazendo uma área total de 5267,12m
2
. ---------  

 -------- 2 - Da proposta apresentada, tendo como objectivo, uma solução sustentável do ponto 

de vista urbano, tratando de uma operação urbanística delicada no coração da vila que irá 

influenciar directamente e indirectamente todo o futuro desta zona, consideram estes serviços 

relevante a necessidade de cumprir: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Continuidade do passeio pedonal com 5 m de largura; --------------------------------------  

 -------- A zona a sul deverá ser ocupada por zona de cedência de equipamento com a 

integração do respectivo estacionamento; ---------------------------------------------------------------  

 -------- A zona deverá conter os respectivos resíduos sólidos tais como uma ilha ecológica; ---  

 -------- Deverá apresentar mais a pormenor a localização das cargas e descargas e 

respectivas manobras dos veículos pesados; ------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá ser garantida a correcta acessibilidade em base na nova reestruturação 

viária;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Localizar os Resíduos Sólidos do próprio estabelecimento (recolha e desmonte); -------  

 -------- Deverá localizar a zona das máquinas respeitantes à zona de armazenamento 

refrigerada bem como os respectivos Equipamentos de Ar - Condicionado. -----------------------  

 -------- Deverá a zona ser implementada por iluminação pública, papeleiras, bancos de 

jardim, etc; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aplicação dos Índices em vigor da portaria 216-B/2008 de 3 de Março; ------------------  

 -------- 3 - Uma vez que a pretensão está inserida em vários artigos, trata-se de uma 

operação de o loteamento implica a previsão de cedências de parcelas de terreno destinado 

individualmente a espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e 

equipamento tal como refere a Portaria nº 1136/01 de 25 de Setembro alterado pela Portaria 

216 – B /2008 de 3 de Março. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - No âmbito do ponto anterior, sugerem estes serviços que a zona de equipamento 
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seja prevista na parcela a Sul confinante com a rua projectada um equipamento de lazer com 

o respectivo equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Relativamente ao tratamento de espaços exteriores considera-se imprescindível 

que a requerente garanta frentes arbustivas e arvores a Nascente perpendicular à Rua 

Dr. João de Matos Proença garantido a integração da presente proposta o seu impacto em 

relação a envolvente e a salvaguarda do conforto acústico da edificação confinante. Tal 

como a localização e especificação do mobiliário urbano a instalar (papeleiras, bancos de 

jardim, iluminação publica, etc.). -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - A futura proposta carece de pareceres às seguintes entidades para parecer final: --  

 -------- a) Centro de Saúde; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Serviço Nacional de Bombeiros; --------------------------------------------------------------  

 -------- c) Direcção de serviços veterinários da Região do Algarve; --------------------------------  

 -------- d) Direcção Regional de Agricultura; -----------------------------------------------------------  

 -------- 7 - O presente estabelecimento deve cumprir os requisitos gerais constantes no DL 

n.º 67/98 de 18/03 alterado pelo DL 425/99 de 21/10, relativos à higiene dos géneros 

alimentícios e ainda os constantes no DL n.º 243/86 de 20/08 que aprova o Regulamento 

Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritórios 

e Serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - Tal como se pode ler no art. 13º do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas do Município de 31 de Março de 2003, a insonorização do sistema de ar 

condicionado deve ficar garantida, estes serviços alertam para o facto dos aparelhos não 

poderem ser visíveis pelo exterior do edifício minimizando assim o seu impacto visual. --------  

 -------- 9 - No que se refere a publicidade informa-se que o painel de publicidade, o totem e a 

placa metálica deverão ser devidamente assinalada e simuladas das peças desenhadas do 

estabelecimento, tal como devidamente licenciadas junto dos serviços camarários 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10 - Tendo em conta a legislação em vigor; Decreto – Lei 239/97 de 9 de Setembro e 

Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, 

ponto n.º 2 do artigo 3º e verificando-se a omissão do tratamento dos resíduos sólidos 

produzidos pelo estabelecimento, deverá ser esclarecido qual a pretensão da requerente 

relativamente à matéria uma vez que a mesma deverá ficar a cargo da entidade exploradora.  

 -------- 11 - Finalmente estes serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto – Lei 
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n.º 163/06 de 8 de Agosto, sendo intenção desta edilidade promover a todos os níveis uma 

arquitectura inclusiva, fomentando a mobilidade urbana para todos os cidadãos, deverá ser 

contemplado pelo Plano de Acessibilidades. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, temos a informar que o pedido não apresenta inconvenientes, do 

ponto de vista da localização, garantindo o cumprimento dos diplomas de ordenamento do 

território e urbanismo, num quadro de um desenvolvimento sustentável, pelo que se emite 

parecer favorável ao pedido de localização. ------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

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

HUTCHINSON – AMPLIAÇÃO DE MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE ARMAZÉM 

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

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

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

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

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

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

relativo à ampliação da moradia, devendo os projectos das especialidades serem entregues no 

prazo máximo de 6 meses. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado por unanimidade, informar o requerente que no que respeita à 

legalização do armazém deverá aguardar parecer jurídico. --------------------------------------------  

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

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

legalização de armazém, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer 

técnico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

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

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

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  
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 -------- Servido por Rede de Abastecimento de Água; ------------------------------------------------  

 -------- Confina a Poente com Estrada Municipal 1208 e a Norte e Nascente com Via Não 

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

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

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

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

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

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

com logradouro – 160m
2
 área coberta e 1410m

2
 descoberta perfazendo uma área total de 

1570,0m
2
, confrontando-se a Sul e Poente com caminho, descrito na Conservatória do 

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

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

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

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

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

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

área de 202,00m
2
. Contudo a referida situação não contraria os dispostos legais definidos 

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

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

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

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

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

 -------- 6 - Relativamente ao armazém a legalizar com área de 54 m
2
, o requerente informa 

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

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

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 98º e punida pelo N.º 2 do mesmo, estipulado no 

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

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

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

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

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

estes serviços informam que a legalização não será possível uma vez que da parcela não 
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poderão constar dois artigos urbanos independentes. Mais se informa que tratando-se de 

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

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

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

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

 -------- Face ao exposto, relativamente às obras de alteração e ampliação considera-se ser de 

emitir parecer favorável. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

executivo decidir tendo em consideração o estipulado no artigo 106º do Decreto-lei n.º 55/99, 

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

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

 -------- PROCº Nº 6/2010, DE MARIA ALBERTINA MARTINS GONÇALVES 

GOMES DA COSTA – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM PARA 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS EM FONTE DA MURTA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 6/2010, em que Maria Albertina 

Martins Gonçalves Gomes da Costa, residente na Rua Guilherme Centásio, n.º 18 – 1º Esq., 

freguesia da Sé, município de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de armazém para estabelecimento de bebidas num prédio de que é 

proprietária no sítio da Fonte da Murta, neste município. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer à Região 

Hidrográfica do Algarve (ARH), nos termos da informação técnica de 23 de Abril de 2010, 

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

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

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

Armazém para Estabelecimento de Bebidas, 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 
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nº10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agrícola Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Zona de Paiol (desactivo); ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23º-E, 31º e 35º do RPDM, sem prejuízos das 

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

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

 -------- Situado em Fonte da Murta – São Brás de Alportel, sob: ------------------------------------  

 -------- 1 - Prédio urbano com 1010 m
2
, sendo 90 m

2
 de área coberta. Constituído por edifício 

de rés-do-chão, destinado a armazém, com garagem e logradouro. Confronta a Norte e 

Poente com ribeiro e Sul com Maria Albertina Gonçalves Gomes da Costa e Nascente com 

caminho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Descrito na matriz de Natureza sob o n.º 5545, inscrito na Conservatória do 

Registo Predial de São Brás de Alportel sob nº 12267/19990413; -----------------------------------  

 -------- 3 - Considerando a classificação e uso do solo, a pretensão encontra-se em Espaços 

Agrícolas na categoria de Agrícolas Condicionados sendo que, nestes espaços qualquer uso 

ou construção que implique impermeabilização do solo está sujeito a parecer prévio da 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve. Mais se informa que o respectivo pedido 

será instruído pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do gestor de procedimento: ---------------------------------------------------------  

 -------- Técnico: José Domingos Branco Candeias; ----------------------------------------------------  

 -------- Endereço: Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Rua Gago Coutinho, n.º 1 Rua 

Gago Coutinho, 8150-151, São Brás de Alportel; ------------------------------------------------------  

 -------- Telefone: 289 840 000; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- E-Mail: jose.candeias@cm-sbras.pt. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, para emissão de informação técnica final deverá a Câmara 

Municipal solicitar parecer à Administração da Região Hidrográfica do Algarve. É quanto 

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- PROCº Nº 68/2009, DE L.P.N.P. – CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO 

HOTELEIRO EM HORTAS E MOINHOS:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 68/2009, em que a firma LPNP – Construções 

Unipessoal, Lda., com sede em Hortas de Santo António, Lote 2 – 1º Frente, no município de 

Loulé, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de um 

empreendimento hoteleiro que pretende levar a efeito num prédio situado em Hortas e 

Moinhos, deste município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal reconhece, por unanimidade, o relevante interesse de projectos 

turísticos que permitam ampliar a oferta hoteleira do município, condição essencial para o 

desenvolvimento económico do concelho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto pela análise do projecto em referência entende a Câmara Municipal que 

este não reúne ainda todavia todas as condições necessárias à sua viabilidade, nomeadamente:  

 -------- 1º - Acesso insuficiente face à dimensão e morfologia do empreendimento, quer no 

que respeita à execução dos trabalhos de construção, quer na fase de exploração do mesmo, 

dado o projecto não apresentar uma ligação devidamente dimensionada que ligue a Zona 

Histórica à Rua João Rosa Beatriz/E.N.2; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2º - Impacto significativo da edificação pela volumetria proposta que apresenta uma 

cércea elevada face aos edifícios existentes na envolvente, suscitando reservas 

particularmente no que se refere ao impacto visual na aproximação da Vila pela entrada Sul; --  

 -------- 3º - Défice significativo nas áreas de cedência, nomeadamente a inexistência de 

equipamentos de utilização colectiva e incumprimento de áreas para espaços verdes conforme 

Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar ao requerente 

a apresentação de alegações no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, dado ser intenção indeferir a presente pretensão. ------------------  

 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL - PEDIDO 

DE ISENÇÃO DE TAXA PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:- Presente o 

requerimento entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal, em que a Santa 

Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da Misericórdia, n.º 20, 

nesta Vila, solicita a isenção de pagamento das taxas relativamente à ocupação da via pública 

com um contentor para efectuar limpezas num prédio de que é proprietária na Rua da Praça. --  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da 
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taxa por ocupação da via pública, nos termos do artigo 10º do Regulamento de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas Municipais em vigor, dado entender que se trata de uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social que irá executar uma obra que se insere no 

âmbito das suas actividades e autorizar a ocupação da via pública. ----------------------------------  

 -------- UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE - PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXA PARA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:- Presente o requerimento 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal, em que a União Desportiva 

Sambrasense, com sede na Rua Luís Bívar, nesta Vila, solicita a isenção de pagamento das 

taxas relativas à ocupação da via pública com um camião para colocação de entulhos 

derivados das obras de melhoramento que estão a efectuar na sede. ---------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento da 

taxa por ocupação da via pública, nos termos do artigo 10º do Regulamento de Taxas e 

Licenças e Outras Receitas Municipais em vigor, dado entender que se trata de uma 

associação de utilidade pública que irá executar uma obra que se insere no âmbito das suas 

actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CIRCO DALLAS - LICENCIAMENTO DE RECINTO ITINERANTE:- Presente 

um requerimento de Renato Aníbal Costa Alves, datado de 13 de Abril corrente, na 

qualidade de proprietário do Circo Dallas, a requerer a instalação do circo ambulante Dallas, 

num terreno localizado a poente da Avenida da Liberdade, no período de 7 a 16 de Maio de 

2010; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação do circo 

ambulante Dallas a partir do dia 6 até ao dia 17 de Maio de 2010. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, informar o requerente que o espaço deverá ficar devidamente limpo. --------------  

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DO 

PROCEDIMENTO DOMSU/2010 (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS) - RATIFICAÇÃO DA ACTA 

DO JÚRI:- Presente a acta de 25 de Janeiro de 2010 do júri do Procedimento DOMSU-

02/2010 – Requalificação e Ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas, na qual 

foi deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo para a apresentação das propostas por um 

dia, devido aos problemas técnicos da plataforma “compras públicas – Construlink” que se 

encontrou inacessível aos concorrentes. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do n.º 4 do art. 64º do Código dos Contratos Públicos a competência para 

prorrogar o prazo para apresentação das propostas cabe ao órgão competente para a decisão 

de contratar. A abertura do procedimento em causa foi deliberado pela Câmara Municipal na 

sua reunião extraordinária de 30 de Dezembro de 2009, pelo que deverá o órgão executivo 

ratificar a presente acta do júri. ----------------------------------------------------------------------------   

 -------- A Câmara Municipal ratifica a acta do júri de 25 de Janeiro de 2010. ---------------------  

 -------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”:- Presente a seguinte informação 

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

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

 -------- ―A Empreitada teve inicio com o Auto de Consignação parcial referente à zona do 

snack bar do mercado, datado de 08/07/2009, tento havido um segundo Auto de Consignação 

referente ao restante espaço do Mercado Municipal com a data de 27/07/2009. O prazo para 

a realização da Empreitada é de 270 dias, sendo que esta teria o seu término em 23/04/2010.  

 -------- O Empreiteiro apresentou um pedido de prorrogação legal de prazo para a realização 

da Empreitada de 60 dias, a qual se apresenta em anexo. Passa-se a analisar os fundamentos 

apresentados por este: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Abertura de fundações: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A escavação para abertura de fundações era omissa tendo portanto sido necessário 

um acréscimo de trabalhos preparatórios anteriormente aos trabalhos de betão armado. Os 

trabalhos de abertura de fundações foram iniciados em 12/08/2009, o betão de limpeza 

colocado em 03/09/2009 e foi feita a betonagem dos elementos de fundação em 18/09/2009. 

Nesta fase verificou-se por parte do Empreiteiro um ritmo de trabalhos lento relativamente à 

armação e cofragem das sapatas e vigas de fundação. ------------------------------------------------  
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 -------- 2 - Estrutura metálica de reforço da laje do Snack-bar: ------------------------------------  

 -------- Aquando da demolição das paredes interiores do snack bar, ao se verificar a 

inexistência de elementos estruturais (vigas e pilares), optou-se pela execução de uma 

estrutura metálica de reforço. Esta solução ficou definida e foi solicitada ao Empreiteiro em 

07/08/2009. O Empreiteiro apresentou o preço final para esta em 09/09/2009 e foi acordado 

em 15/09/2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Substituição de materiais no snack bar: ---------------------------------------------------  

 -------- Inicialmente estava previsto serem recuperadas as cantarias existentes nos vãos do 

snack-bar mas como estas se encontravam bastante degradadas optou-se pela sua 

substituição. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Alteração da padaria:--------------------------------------------------------------------------  

 -------- Uma vez que as lojas adjacentes à padaria entretanto passaram a ser exploradas pelo 

concessionário da mesma, houve a necessidade de se reajustar a arquitectura inicial a esta 

nova realidade, tendo sido remetida uma planta com as alterações a executar ao Empreiteiro 

em Novembro. A alteração à rede de águas desta zona foi enviada ao Empreiteiro em 

03/12/2009 e a alteração à rede de electricidade em 11/01/2010. Os trabalhos de alvenarias 

na zona da padaria iniciaram-se no início de Janeiro de 2010, e os trabalhos da rede 

eléctrica e de águas foram iniciados em Março de 2010. ---------------------------------------------  

 -------- 5 - Subida de muretes em betão: -----------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Revestimento do edifício na parte superior: -----------------------------------------------  

 -------- O pormenor da subida das platibandas em betão armado era omisso no projecto, 

como tal foi solicitado ao projectista em 19/08/2009, o qual após diversos contactos enviou 

os pormenores em 12/01/2010. Os pormenores foram remetidos ao Empreiteiro em 

13/01/2010. No dia 23/03/2010 o Empreiteiro efectuou a sondagem com vista à localização 

das vigas e pilares às quais se pudessem chumbar os varões para subida das platibandas. A 

nível do tecto do r/chão não houve qualquer inconveniente, tendo o Empreiteiro já realizado 

estes trabalhos. No entanto, a nível do tecto do 1º andar, verificou-se a inexistência de 

elementos estruturais. Por esse motivo houve a necessidade de se procurar uma estrutura de 

suporte alternativa para a subida das platibandas, tendo a solução a adoptar sido enviada ao 

Empreiteiro em 09/04/2010 e estamos a aguardar a realização de uma reunião com o 

Subempreiteiro dos revestimentos de fachada com vista à compatibilização da estrutura de 

reforço e a dos painéis. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 7 - Condições Climatéricas: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Verificou-se a ocorrência de condições meteorológicas adversas entre o mês de 

Dezembro de 2009 e Março de 2010, o que condicionou a realização dos trabalhos a nível da 

cobertura, e da execução de rebocos e de aplicação dos restantes revestimentos de fachada. 

No entanto, por se tratar de uma obra de reabilitação e que a laje do edifício novo já se 

encontrava betonada antes da altura das chuvas, consideramos que existem uma série de 

trabalhos, nomeadamente no interior da nave do mercado e da zona de ampliação, que 

podiam ter sido realizados com maior celeridade. -----------------------------------------------------  

 -------- CONCLUSÕES: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por esta se tratar de uma obra de reabilitação, tal como foi apresentado nos pontos 

acima, têm havido diversas situações que têm condicionado o andamento normal dos 

trabalhos. No entanto, consideramos que as obras têm decorrido a um ritmo lento tendo sido 

enviadas comunicações ao Empreiteiro a alertar para essa situação, nomeadamente o oficio 

n.º 7583 de 28/12/2009 e fax ref.ª 1083 de 10/03/2010. Conforme referido no relatório 

enviado em anexo ao oficio n.º 7583, a obra tem tido uma carga de mão de obra diária de 

cerca de 10 trabalhadores, sendo que até ao 5º mês a média de mão de obra prevista era de 

33 trabalhadores, situação que tem dificultado a criação de frentes de trabalho. ----------------  

 -------- Tendo em conta o apresentado, e considerando que os atrasos verificados se devem 

tanto ao Empreiteiro como às dificuldades ocorridas ao longo da obra, somos de parecer 

favorável a que se conceda uma prorrogação de prazo legal de 30 dias, e a uma prorrogação 

de prazo graciosa também de 30 dias, ao invés dos 60 dias de prorrogação de prazo legal 

solicitados pelo Empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Desta forma o prazo para realização da Empreitada terminaria em 22/06/2010. ------  

 -------- 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 a prorrogação do prazo 

legal por 30 dias e graciosa também por 30 dias, totalizando 60 dias de prorrogação. ------------  

 -------- Saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio Martins por ser trabalhador duma das empresas 

que integra o consórcio construtor da Circular Poente. ------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – CIRCULAR POENTE ENTRE AS 

ROTUNDAS DA EN 270 E EN2 EM S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o auto de 
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recepção definitiva da empreitada da “Circular Poente entre as Rotundas da EN 270 e EN 2 

em S. Brás de Alportel”, esclarecendo que a referida obra está em condições de ser recebida 

definitivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e por tomar conhecimento autorizar 

o cancelamento das garantias bancárias existentes.-----------------------------------------------------  

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA 

SAMBRASENSE:- Presente uma carta remetida pela União Desportiva Sambrasense, com 

sede na Rua Luís Bívar, nesta Vila, de 23 de Abril de 2010 a solicitar apoio financeiro no 

montante de € 6.000,00 para investimentos em acções que o clube deseja concretizar. ----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 3.500,00 (três 

mil e quinhentos euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ALMARGEM – 

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO CULTURAL E AMBIENTAL DO 

ALGARVE:- Presente o e-mail da Associação Almargem, do dia 30 de Março de 2010, a 

solicitar uma comparticipação financeira para fazer face às despesas do Festival da Natureza. -  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 100,00 (cem 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JOGRAIS ANTÓNIO ALEIXO DE ESTÓI:- 

Presente uma carta remetida pela associação Jograis António Aleixo de Estói, com sede em 

Estói, de 23 de Março de 2010 a solicitar apoio financeiro no montante de € 100,00 para apoio 

publicitário da I Gala de Acordeonistas das Charolas. -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 100,00 (cem 

euros) conforme solicitado. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO CARNAVAL 2010 – COMPARTICIPAÇÃO 

DAS DESPESAS:- O Senhor Vice-Presidente apresentou a seguinte informação: ---------------  

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

 -------- “CARNAVAL TRADICIONAL DE SÃO BRÁS 2010 - X CONCURSO -----------------  

 -------- O Carnaval Tradicional de S. Brás de Alportel constitui uma das mais participadas 

actividades festivas realizadas pela autarquia em colaboração com as Associações 

concelhias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Nos termos do Regulamento do X Concurso de Carnaval – Desfile de Foliões e Carros 

Alegóricos, a Câmara Municipal define em Reunião de Câmara o apoio financeiro a atribuir 

às Associações participantes. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim e de acordo com o prazo estipulado para a recepção dos requerimentos, 

proponho que seja atribuído um apoio até ao valor máximo de 500,00€ a cada uma das 

Associações abaixo identificadas. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Associação Cultural Sambrasense – Valor despesa - 1.115,06€; ---------------------------  

 -------- Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás 

de Alportel - Valor despesa - 446,39€; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Grupo Cultural e Desportivo do Peral - Valor despesa - 917,38€; -------------------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense - Valor despesa - 894,64€; -------------------------------------  

 -------- Clube Águias da Mesquita - Valor despesa - 112,71€;‖ --------------------------------------  

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

informação, devendo ser atribuídas as seguintes verbas: ----------------------------------------------  

 -------- Associação Cultural Sambrasense - € 500,00 (quinhentos euros); --------------------------  

 -------- Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de 

Alportel - € 446,39 (quatrocentos e quarenta e seis euros e trinta e nove cêntimos); --------------  

 -------- Grupo Cultural e Desportivo do Peral - € 500,00 (quinhentos euros); ----------------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense - € 500,00 (quinhentos euros); ---------------------------------  

 -------- Clube Águias da Mesquita - € 112,71 (cento e doze euros e setenta e um cêntimos); ----  

 -------- SUSPENSÃO DE SUBSÍDIO AO BIKE CLUBE SÃO BRÁS:- Presente a seguinte 

informação prestada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que abaixo se transcreve: ------  

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

 -------- “SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AO BIKE CLUBE SÃO 

BRÁS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A relação institucional de apoio logístico e financeiro existente entre esta autarquia e 

as associações concelhias legalmente constituídas, tem por base a assinatura anual de 

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

 -------- No contexto de ausência de assinatura de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo entre esta autarquia e a associação Bike Clube São Brás, o qual foi proposto à 

Associação ao abrigo do ofício n.º 8399 de 19/02/2010. ----------------------------------------------  

 -------- Na ausência de comunicação justificativa para tal facto, por parte da Associação, 
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pese embora o mesmo tenha sido tolerado para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 

2010; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda o incumprimento dos termos da cláusula terceira do Contrato 

Programa de 2009 assinado entre as partes, bem como a falta de reposta ao solicitado nos 

termos do parágrafo 4º do ofício n.º 8399 de 19/02/2010; --------------------------------------------  

 -------- Proponho, com carácter de medida de excepção, a suspensão do pagamento do 

subsídio determinado em reunião de Câmara de 17 de Fevereiro 2010 ao Bike Clube de 

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

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

proposta, suspender a atribuição do subsídio ao Bike Clube de S. Brás até à apresentação dos 

documentos em falta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS E EXPORTADORES DE CORTIÇA - 

AGRADECIMENTO:- Presente uma carta remetida pela Associação de Industriais e 

Exportadores de Cortiça, com sede na Avenida Duque de Ávila, 169 – 2º Esq., em Lisboa 

de 22 de Abril de 2010 a agradecer à Câmara Municipal todo o apoio prestado à sua 

Delegação Regional do Baixo Alentejo e Algarve que funcionou em S. Brás de Alportel e que 

irá encerrar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- COMITÉ PERMANENTE PARA O PARTENARIADO 

EUROMEDITERRÂNEO (COPPEM) INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA 

ANMP:- Presente um fax número SAI/AMAL/2010/192, de 6 de Abril corrente remetido pela 

AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, a remeter cópia do fax enviado à 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, indicando o nome dos membros suplentes 

para representar a ANMP no Comité Permanente para o Partenariado EuroMediterrâneo 

(COPPEM), tendo sido nomeado o Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 

Eng.º António Eusébio para a Comissão I – Política e Institucional e Comissão III – 

Cooperação Económica e Financeira. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 14 a 26 de Abril em curso, no uso das delegações 
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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 1488 a 1503, de 

1507 a 1544, de 1546 a 1562, de 1574 a 1716, no valor de € 293.896,56; --------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião ordinária 

realizada no dia 22 de Outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa 

números 1563 a 1573, no valor de € 253.424,09; -------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar os pagamentos a que correspondem 

os documentos de despesa números 1504 a 1506 e 1545, no valor de € 9.010,00. ----------------  
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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, a 

subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


