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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 11/2010 

da reunião ordinária de 11 de Maio 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 89, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 961.389,08 dos quais 

€ 958.686,65 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 1.702,43 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 usaram da palavra os seguintes 

munícipes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Luís Miguel Maria Dias Pedro e o Arqt.º Fernando Jorge Encarnação Santos, 

vieram prestar informações relativamente ao processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o n.º 68/2009, da firma L.P.N.P. – Construções Unipessoal, 

Lda..   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No que se refere a este processo o Sr. Presidente explicou os três pontos que mais 

preocupam o executivo relativamente à aprovação do empreendimento: ---------------------------  

 -------- Primeiro – Cércea elevada; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Défice de acessos; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Dimensão excessiva da área de construção; ---------------------------------------  

 -------- O Sr. Luís Pedro como representante da L.P.N.P. empresa promotora do 

empreendimento diz estranhar as preocupações apontadas pela Câmara Municipal. 

Relativamente ao primeiro ponto indicado pelo Sr. Presidente, referiu que a pérgula que está a 

aumentar a cércea do edifício, constitui zonas de lazer. Afirma que poderão ser feitas 

alterações ao projecto, no entanto, salienta que estas poderão tornar o projecto menos 

aliciante. Refere ainda que o impacto visual que o empreendimento terá relativamente à 

entrada sul, será normal, pois dada a dimensão do edifício é difícil não provocar impacto 

visual.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto ao segundo ponto, défice de acessos, o representante da empresa referiu que 

essa questão é também preocupação do promotor. Acrescentando que actualmente existem 

dois acessos, o antigo acesso à Quinta dos Avós, com 3,5m e outro pelo parque da Câmara 

Municipal. No entanto, é de opinião que estes acessos não são os ideais. Referiu ainda que 

sendo um hotel urbano não será necessária a entrada e saída de veículos pesados. ---------------  

 -------- O Sr. Presidente colocou a questão dos acessos na fase de obras, realçando que não 

será permitida a passagem de veículos pesados pela zona histórica, nem pelo parque de 

estacionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O representante do promotor disse que as questões dos acessos deveriam ser resolvidas 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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à posteriori, pois o processo tem sido muito moroso, correndo-se o risco de um dos parceiros 

do projecto desistir. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quanto às áreas de cedência, o Sr. Luís Pedro informou que naquele espaço é 

complicado ceder mais área, mas afirmou que na lei está previsto a compensação por outras 

formas. O que não for possível dar em cedências poderá ser pago. ----------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente referiu que esta é uma decisão difícil que o executivo tem de 

tomar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente solicitou aos representantes do promotor que se ausentassem da 

sala para que o executivo pudesse tomar uma decisão. A deliberação consta da presente acta 

na parte dos requerimentos. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Também estiveram presentes no período de intervenção aberta ao público o Sr. Luis 

Jorge Sequeira e o Eng.º Bruno Costa interessados no Processo n.º 110/2009, de 

Knickmeier, Lda.. O Sr. Luís Jorge Sequeira informou que actualmente não é viável a 

construção de prédios de habitação, referindo que anteriormente, isso seria mais rentável do 

que construir apenas um espaço comercial. Alegou ainda que na sua opinião há necessidade 

de superfícies comerciais na zona urbana. ---------------------------------------------------------------   

 -------- O Senhor Presidente relembrou que na última reunião fez uma apresentação detalhada 

do presente projecto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A deliberação final acerca do referido processo consta da presente acta na parte dos 

requerimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- HASTA PÚBLICA PARA O SNACK-BAR DE APOIO ÀS PISCINAS 

MUNICIPAIS:- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou aberto o período da hasta 

pública, iniciando-se os trabalhos para a arrematação.  ------------------------------------------------  

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia vinte e oito de Abril 

de dois mil e dez marcada para este horário, do Snack-Bar de Apoio às Piscinas Municipais 

que se encontra vago conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião 

ordinária realizada no dia vinte e sete de Abril de dois mil e dez.------------------------------------  

 -------- Estavam presente na sala os seguintes interessados em licitar, os quais foram 

devidamente identificados como a seguir se descrevem: ----------------------------------------------  

 -------- Rui Miguel Mendes Abade – Bilhete de Identidade número 12661883, emitido em 19 

de Março de 2007, contribuinte fiscal número 228 843 529. -----------------------------------------  

 -------- Célia Maria de Brito Lourenço – Cartão de Cidadão número 7009291, contribuinte 

fiscal número 164 575 472. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dias & Viegas, Lda. – contribuinte fiscal número 506176401, como representante 

João Miguel Viegas Dias, Bilhete de Identidade número 11331440, emitido em 21 de 

Dezembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), considerou a Câmara Municipal a praça finda com a referida licitação, dando por 

encerrado o acto público com a adjudicação, por arrematação, a Dias & Viegas, Lda., do 

Snack-Bar de Apoio às Piscinas Municipais, tendo de imediato sido notificado verbalmente 

para o pagamento do valor da arrematação, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado e 

assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia, igualmente tendo sido 

notificado de que o arrematante dispõe até ao próximo dia um de Junho para dar inicio à 

exploração do snack-bar, uma vez que o funcionamento das piscinas municipais no ano em 

curso se iniciará nesta data, à semelhança do que ocorreu nos anos anteriores. --------------------  

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta acta. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo dezasseis horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

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

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

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

 -------- O Sr. Presidente informou os restantes membros do executivo municipal de que, 

através de contactos informais, obteve conhecimento da intenção da Administração Regional 

de Saúde, no sentido de vir a encerrar o Serviço de Internamento do Centro de Saúde de 

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

 -------- Esta informação suscitou naturalmente profunda preocupação porquanto, a 

concretizar-se, configuraria uma situação profundamente lesiva para São Brás de Alportel e 

para os são-brasenses, num município que pugna diariamente por defender a qualidade de 

vida e o bem-estar da população, fazendo face a uma corrente constante de dificuldades e 

limitações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Consciente das dificuldades que o país atravessa, as quais são partilhadas pelas 

autarquias, e da necessidade de implementar o Programa de Estabilidade e de Crescimento, a 

Câmara Municipal não pode deixar de discordar da adopção de uma medida como esta, que 

em nada parece vir a melhorar a situação financeira do país e que, na verdade, vem prejudicar 

directamente a população de um concelho com uma população muito envelhecida, que carece 

deste tipo de cuidados continuados. Pugnará a autarquia para que esta decisão seja 

devidamente ponderada pela Administração Regional de Saúde, e objecto de profunda e 

cuidada reflexão, no sentido de que sejam encontradas novas soluções que permitam dar 

continuidade a este serviço de saúde. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Analisada esta questão, da maior importância para o município, e dado que a Câmara 

Municipal não obteve ainda qualquer informação oficial sobre este assunto, deliberou o 

executivo, por unanimidade, oficiar à Administração Regional de Saúde, no sentido de 

solicitar esclarecimentos sobre esta situação e obter informação sobre quais os projectos para 

o futuro daquela unidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------  – Atraso no pagamento de rendas do Bairro Social de cento e dois fogos; ----------------  

 --------  – Subsídio à Paróquia de S. Brás de Alportel; -------------------------------------------------  

 --------  – Cartão Jovem Municipal – Actualização de Benefícios; -----------------------------------  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  – Procº n.º 94/2009, de Fátima Maria Gomes da Conceição – Construção de moradia 

unifamiliar e muros de vedação, em Soalheira; ---------------------------------------------------------  

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

na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CARTÃO JOVEM MUNICIPAL – ACTUALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS: A 

Vereadora Dra. Marlene apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------  

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

 -------- “Actualização aos benefícios concedidos pelo município aos portadores de Cartão 

Jovem Municipal de São Brás de Alportel --------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel aderiu em Junho de 2006 à iniciativa promovida 

pela Movi Jovem para a criação do ―Cartão Jovem Municipal‖, um cartão que veio 

adicionar às mais-valias do cartão jovem, a nível nacional, um conjunto de benefícios 

garantidos pelos municípios. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste momento, mercê de um conjunto de alterações, tais como o recente alargamento 

da idade de adesão ao cartão jovem - até aos 30 anos de idade -, a criação de um conjunto de 

novos serviços municipais e de todo um conjunto de novas dinâmicas para a juventude; e 

porque pretende a autarquia que este cartão seja cada vez mais um elemento motivador da 

participação dos jovens na vida da comunidade, torna-se necessário proceder à actualização 

da listagem de benefícios concedidos pelo município aos jovens portadores do cartão jovem 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, propõem as seguintes alterações à listagem de benefícios: ----------------  
 

 Actual Proposta 

Piscinas Municipais 

Descobertas 

Desconto de 50 % na aquisição de 

ingresso de entrada nas Piscinas 

Municipais (Descobertas) 

Desconto de 50 % na aquisição de 

ingresso de entrada nas Piscinas 

Municipais (Descobertas) 

Piscinas Municipais 

Cobertas 

___ Desconto de 50 % na obtenção de 

cartão de utilizador 

Complexo de Ténis ___ Desconto de 50 % na obtenção de 

cartão de utilizador 

Cinema – Cine-Teatro São 

Brás 

Desconto de 20% na aquisição de 

ingresso para sessão de cinema no 

Cine-Teatro São Brás 

Desconto de 50% na aquisição de 

ingresso para sessão de cinema no 

Cine-Teatro São Brás 

Espectáculos – Cine-Teatro 

São Brás 

Desconto de 10% na aquisição de 

ingresso para espectáculos no Cine-

Teatro São Brás 

Desconto de 15% na aquisição de 

ingresso para espectáculos 

promovidos pelo município. 

Actividades ___ Desconto de 10% na inscrição para 

participação em actividades 

promovidas pela autarquia, tais 

como workshops e ateliês 

PROPOSTAS 
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Programas para a 

Juventude 

Desconto de 25% na aquisição de 

ingressos para espectáculos integrados 

em programas dirigidos à população 

juvenil, ex. Primavera Jovem 

Desconto de 25% na aquisição de 

ingressos para espectáculos e para 

actividades, integradas em 

programas dirigidos à população 

juvenil, ex. Primavera Jovem 

Edições Municipais Desconto de 10% na aquisição de 

edições do município 

Desconto de 10% na aquisição de 

edições do município 

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

unanimidade, aprovar a mesma e comunicar as alterações à Movijovem. --------------------------  
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 -------- PROCº N.º 82/2009, DE FRANCISCO CARRUSCA, LDA. – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM LAR DA 3ª IDADE EM 

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

n.º 82/2009, em que Francisco Carrusca, Lda., com sede em Mesquita Baixa, Caixa postal 

890-A, neste município, na qualidade de proprietário, solicita informação prévia acerca da 

construção de um Lar para a Terceira Idade no sítio da Campina, neste município.  

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

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão, nos termos da informação técnica de 22 de Setembro de 2009, que abaixo se 

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

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

 -------- “Pretende o requerente a informação prévia quanto à viabilidade de construção de 

um Lar de 3ª idade com capacidade para 150 quartos. Relativamente a este assunto cumpre 

informar o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Classificação de uso de solo:    

                                         Classe: - Dos espaços agrícolas (artigo 31.º do 

RPDM); 

                                    Categoria: - Dos espaços agrícolas condicionados 

(alínea b) do artigo 31.º do RPDM); 

 Servidões Administrativas/ 

Restrições de utilidade pública 
Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 Outras: 

- Confina a Norte, Sul e Nascente com 

VNC; 

- Trespassado por linha de AT; 

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

 -------- 1 - Sito em Campina, sobre prédio rústico, constituído por terra de cultura e pastagem 

com árvores e vinha com área total descoberta 18026 m
2
. Matriz n.º 1851, inscrito na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob nº 2959/19880511; --------------  

 -------- 2 - Considerando a classe de espaços agrícola condicionando, esta ―...abrange 

espaços onde se verificam condicionamentos às práticas agrícolas, com o objectivo de 

protecção de recursos aquíferos, incluindo captações públicas de água subterrânea e áreas 

abrangidas pelos respectivos cones de rebaixamento.” -----------------------------------------------  

 -------- No âmbito do referido regulamento refere o ponto nº 1 do artigo 33.º que na classe de 

espaços agrícola condicionado, a edificabilidade fica sujeita às regras constantes nos artigos 

23.ºA, 23.ºB, 23.ºC, 23.ºD, 23.ºE. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim considera-se que a viabilidade pretendida apenas poderá integrar-se no artigo 

23.ºB – Edificações isoladas em solo rural, onde são permitidas novas edificações isoladas, 

sujeitas, cumulativamente às seguintes condições: -----------------------------------------------------  

 -------- a) Inserção em propriedade com área não inferior a 10 hectares na Unidade 

Territorial do Barrocal e a 5 hectares na Unidade Territorial da Serra. ---------------------------  

 -------- b) Integração numa exploração agrícola ou agro-florestal economicamente viável, 

comprovada por declaração emitida pela entidade competente, excepto no caso de turismo 

em espaço rural que obedece à legislação específica aplicável; -------------------------------------  

 -------- c) Nas áreas não edificadas da propriedade, deve preferencialmente respeitar-se e 

promover-se os usos dominantes do território em que se inserem; ----------------------------------  

 -------- d) As infra-estruturas são da responsabilidade do proprietário ou promotor e não 

podem contribuir para a proliferação das redes públicas de infra-estruturas; --------------------  

 -------- e) A edificação para fins habitacionais do agricultor deve destinar-se à residência do 

próprio, uma vez comprovado que não existem alternativas aceitáveis de localização da 

mesma em solo urbano e que não existe qualquer outra habitação no interior da mesma 

exploração, não podendo ser alienada, no prazo de 10 anos, devendo este ónus constar do 

registo predial; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Os critérios de edificabilidade devem observar os seguintes parâmetros: --------------  

 -------- i) Habitação — área máxima de construção, 500 m
2
; ----------------------------------------  

 -------- ii) Outros usos (incluindo turismo em espaço rural) — área máxima de construção, 

2000 m
2
; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- iii) Cércea máxima — 7,5 metros; ---------------------------------------------------------------  

 -------- iv) Número máximo de pisos — 2 (incluindo pisos semienterrados). -----------------------  

 -------- 3 - Nos espaços agrícolas condicionados, qualquer uso ou construção que implique 

impermeabilização de solo está sujeito a parecer prévio da Comissão de Coordenação da 

Direcção Regional do Algarve. A utilização não agrícola de solos da RAN, também carece, 

de prévio parecer da Entidade Regional de Reserva Agrícola - ER-RAN -, junto da qual 

poderá ser instruído o processo desse pedido. ----------------------------------------------------------  

 -------- No entanto, considerando a área do prédio em questão (18026 m
2
) esta, logo à 

partida não verifica o previsto na alínea a) do artigo 23.º-B supracitado. -------------------------  

 -------- Assim, não havendo dúvidas quanto à inviabilidade da pretensão, estes serviços 

consideram não ser necessário a solicitação dos respectivos pareceres. ---------------------------  

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

 -------- Pelo exposto, não se considera ser de emitir parecer favorável à operação urbanística 

desejada, dado que a mesma, face à classe de espaços em questão, não reúne as condições 

exigidas pelo artigo a que está sujeito a edificabilidade, nomeadamente no seu 23.º-B do 

RPDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto cumpre informação e submeter o assunto à consideração superior.” ----------  

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

LDAª – 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. ------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura mediante apresentação de uma declaração de voto, não haver inconveniente na 

localização da superfície comercial nos termos da informação técnica de 23 de Abril que 

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

 -------- Declaração de voto: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente ao processo supra, o Partido Social Democrata, pela voz do seu 

vereador, abstém-se na presente votação por considerar que a pretensão do requerente, 

REQUERIMENTOS 
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quanto à sua localização e área de implantação não se enquadra nos parâmetros do 

urbanismo contemporâneo que preconiza o regresso das pessoas ao centro urbano e a 

deslocação dos serviços para a periferia. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Que a questão não é pacífica, nem tão pouco aos olhos na maioria, provam-no as 

sucessivas vindas do processo às sessões de câmara, para já não falar nas questões de ordem 

técnica reveladoras de alguma dissonância de opiniões e, onde ―a ordem dos factores não foi 

arbitrária”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não carece este órgão executivo do voto do PPD/PSD para viabilizar ou inviabilizar 

qualquer pretensão que lhe seja submetida. -------------------------------------------------------------  

 -------- Votaremos ao lado da maioria quando estiverem em causa o interesse público e o 

modelo que temos e defendemos para esta terra for, ainda que pontualmente, coincidente com 

o projecto socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A unanimidade pela unanimidade, desvirtua a verdade e a firmeza das convicções. ----  

 -------- E nós somos firmes nas nossas convicções. -----------------------------------------------------  

 -------- O planeamento tem que ser pensado compreendendo a estrutura das ocupações 

humanas: a sua diversidade, as suas inter-relações e interacções e a complexidade das 

razões que justificam cada uma delas. -------------------------------------------------------------------  

 -------- É necessário compreender que uma vila não é uma cidade em ponto pequeno, assim 

como uma aldeia não é somente um pequeno aglomerado, mas sim um povoamento do espaço 

com um tipo de vivência próprio que o caracteriza e justifica. ---------------------------------------  

 -------- Numa urbe gerem-se funções com características próprias: habitação, numa larga 

escala, inter-relacionada com o comércio e com os serviços; indústrias articuladas com o 

espaço urbano. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A malha urbana é o reflexo dessa forma de organizar o espaço: vias de circulação, 

que ligam os lugares e que relacionam as diferentes funções, articuladas com locais de estar, 

praças e pracetas que sustentam uma vivência de lazer; bairros, prédios e quarteirões que 

organizam a lógica da habitação na estrutura; elementos que definem um desenho 

característico de que resulta, consequentemente, uma forma de ocupar o território e de 

organizar os usos do solo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Corbusier defendia a cidade radiosa, como reacção à cidade industrial ―é preciso dar 

sol, dar ar puro, dar luz…‖. Destrói-se a ideia de rua ―a cidade tem de nascer de um espaço 

verde”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Pelos motivos supra, abstemo-nos nesta votação por considerarmos a pretensão, 

contrária aos interesses de S. Brás de Alportel.” -------------------------------------------------------  

 -------- 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. nº 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 infraestruturado e qualificado, que integre as construções existentes e 

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

Variante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- 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 5m 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 

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 
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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 - 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). --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11 - 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 nº 2 do artigo 3º e verificando-se a omissão do tratamento dos resíduos sólidos 
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produzidos pelo estabelecimento, deverá ser esclarecido qual a pretensão da requerente 

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

 -------- 12 - Finalmente estes serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto – Lei 

nº 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 10/2010, DE MANUEL VALENTIM VIEGAS DOS RAMOS – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PADARIA 

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

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

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

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar não haver inconveniente 

na localização da padaria nos termos da informação técnica de 30 de Abril de 2010, que 

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

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

 -------- “Na reunião de câmara de 30 de Março de 2010 foi deliberado ―solicitar ao 

requerente a caracterização da actividade industrial‖. -----------------------------------------------  

 -------- Na sequência da deliberação, vem o requerente dar entrada de documentos no dia 28 

de Abril de 2010. Neste sentido o requerente informa: ------------------------------------------------  

 -------- A actividade será a de fabrico de pão; ----------------------------------------------------------  

 -------- O nº de trabalhadores será de 6; -----------------------------------------------------------------  

 -------- A energia utilizada é a eléctrica e com uma potência de 20,7 Kwa; ------------------------  

 -------- Conclui-se que a actividade industrial em causa será classificada como do tipo 3. 

Convém mais uma vez referir que para o funcionamento do estabelecimento deverá o 

explorador proceder ao registo do mesmo nos termos do REAI, garantido que aquando do 
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registo, a operação urbanística já possui a respectiva autorização de utilização. ----------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à localização da padaria. É quanto nos 

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

 -------- PROCº Nº 105/2009, DE LYNDON ROBERT DAVIES E OUTRA – 

ALTERAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO UNIFAMILIAR EM 

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

Municipal sob o n.º 105/2009, em que Lyndon Robert Davies e Outra, residentes no sítio do 

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

alteração e remodelação de edifício existente que pretendem levar a efeito num prédio que 

possui no sítio supra referido. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 28 de Abril de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento aos requerentes. -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- ―Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração e Remodelação de 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Confina a Sul com via não classificada e a Norte com linha de água. -------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E, 31º e 33º do RPDM e pelas disposições 

do nº 9 do Decreto-Lei n.º 73/09 de 31 de Março e pelas disposições do Decreto-Lei 

n.º 166/2008 de 22 de Agosto, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e 

legislação aplicável, informa-se o seguinte: -------------------------------------------------------------  
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 -------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se nas Almargens, e é composto por prédio 

misto com área de 6051,95m
2
 – área coberta de 186,05m

2
 edifício de rés-do-chão, para 

habitação e área descoberta de 6238,0m
2
 terra de cultura com árvores, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 15176/20061107, o artigo urbano com o nº 9683 e 

o rústico nº 4911. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O requerente no dia 30 de Março de 2010 entregou nestes serviços a ficha de 

segurança contra incêndios e informa que prescinde da construção da piscina. ------------------  

 -------- 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 instruído junto desse organismo pelo requerente. --------------------------------------------------  

 -------- 4 - Verifica-se que é intenção do interessado manter os 186,05m
2
 do edifício existente 

assim sendo não há aumento da impermeabilização de solos, como tal as obras de 

reconstrução e alteração não carecem de parecer da CRRA-Algarve. ------------------------------  

 -------- 5 - Da alteração resulta a constituição de uma habitação unifamiliar com três 

quartos, sala comum, duas casas de banho e cozinha. Assim da pretensão não se verifica o 

aumento de área e aumento do número de pisos, não contrariando os dispostos legais 

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

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

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

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

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

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

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

processo peça desenhada 04a. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável.Com base no nº 4 do 

artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de 

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

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

 -------- PROCº Nº 17/2010, DE PEDRO FILIPE DE OLIVEIRA MATOS SOUSA – 
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RECUPERAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM FUNCHAIS:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 17/2010, em 

que Pedro Filipe de Oliveira Matos Sousa, residente na Avenida Dr. Júlio Almeida 

Carrapato, n.º 95, na cidade de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

recuperação de moradia unifamiliar existente que pretende levar a efeito num prédio que 

possui no sítio dos Funchais, deste município. ----------------------------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 6 de Maio de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento ao requerente. --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ―Relativamente à pretensão do requerente de Recuperação de um prédio existente, 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Espaço Indústria Extractiva Consolidada I; --------------------------------------------------  

 -------- Confinante a Norte e Nascente com Via Não Classificada; --------------------------------  

 -------- Atendo-se à disposição do artigo 59º do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

 -------- 1 - Pretende o requerente proceder as alterações da construção existente destinada 

habitação, num terreno localizado nos Funchais, composto por prédio misto com área de 

3000,0m
2
. Prédio urbano composto por morada de casas térreas, com 2 compartimentos em 

ruínas, com 176,0m
2
 e o prédio rústico contendo terra de cultura com árvores uma área de 

2824,0m
2
 descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 7601/19921020, o artigo 

urbano com o nº 7410 e o rústico nº 14523. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Na classe de espaços em questão, espaço de indústria extractiva consolidada I 

caracteriza-se pela exploração de inertes incluindo as necessárias instalações e 
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equipamentos, sendo que em caso de cessação de exploração, estes espaços estão sujeitos à 

elaboração de planos de reconversão e recuperação paisagística, devendo ser reconvertidos 

para os usos previstos nos espaços confinantes e acordo com o ponto nº 2 do artigo nº 59 do 

RPDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Trata-se de uma edificação com uso habitacional cuja intervenção está 

―…baseada no aproveitamento do edifício existente…‖. O requerente informa que ― O 

estudo arquitectónico foi elaborado com base numa solução coerente e bem proporcionada 

atendendo ao local, à melhor orientação panorâmica e à sua perfeita integração no ambiente 

circundante de modo a sobrelevar o jogo de volumes floreado com chaminés rústicas a 

constante cor branca e a telha mourisca da região‖. --------------------------------------------------  

 -------- 4 - Da intervenção resulta a constituição de uma habitação unifamiliar com um piso 

de tipologia T2, constituída por dois quartos, sala de estar, sala de refeições, três casas de 

banho, uma zona de distribuição, vestíbulo, escritório, hall de entrada e cozinha. ---------------  

 -------- 5 - Analisada a proposta verifica-se que não existe ampliação de área 

impermeabilizada nem aumento do número de pisos, tratando-se de uma intervenção a nível 

do rés-do-chão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- 7 - Relativamente ao plano de acessibilidades, estes serviços informam nada a opor. --  

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

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

processo peças desenhadas n º06A e 07A. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável.Com base no nº 4 do 

artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de 

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

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

 -------- FLORÊNCIO DOS SANTOS GUERREIRO – PEDIDO DE VIABILIDADE EM 

MACHADOS:- Presente um requerimento de Florêncio dos Santos Guerreiro, residente no 

sítio da Arjona, freguesia de Estói, município de Faro, a solicitar informação acerca da 

viabilidade de construção num prédio localizado no sítio dos Machados, neste município, 
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anexando para o efeito uma planta de localização. -----------------------------------------------------  

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

construção de novas moradias conforme informação técnica de 29 de Abril de 2010, que 

abaixo se transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de S. 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 nº 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª Série, de 22 de Maio de 2009 o 

imóvel localiza-se no limite em: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaços urbanizáveis a reestruturar; ------------------------------------------------------------  

 -------- O prédio em causa é abrangido pelo artigo 53º do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável. ----------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROCº Nº 3/2010, DE MARIA CHRISTINA BEATA VON ROSEN – PEDIDO 

DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM MESQUITA ALTA:- Presente um 

requerimento de Maria Christina Beata Von Rosen, residente na Mesquita Alta, Caixa 

Postal n.º 329-A, deste município, a solicitar o registo de estabelecimento de alojamento local 

no local supra referido.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 30 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 27 de Julho de 2010. -------------------  

 -------- 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, foram entregues elementos para 

completar o registo de uma moradia (casa Cristina) com 3 quartos e capacidade para 6 

pessoas, no Sítio da Mesquita Alta, em São Brás de Alportel. ----------------------------------------  

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

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada a respectiva Certidão que dispensa da 

licença de habitação em virtude de ter sido construído antes da entrada em vigor do decreto-
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lei n.º 38282 de 7 de Agosto de 1951. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O presente registo foi instruído correctamente a 29/04/2001 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 27 de Julho de 2010) subsequentes à 

entrada do último 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 determinar-se a realização de vistoria ao 

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

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

 -------- PROCº Nº 4/2010, DE ÂNGELO DA ENCARNAÇÃO MARTINS – PEDIDO DE 

REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM VALE DAS MEALHAS:- Presente um 

requerimento de Ângelo da Encarnação Martins, residente no Vale das Mealhas, Caixa 

Postal n.º 705-Z, deste município, a solicitar o registo de estabelecimento de alojamento local 

no local supra referido.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 30 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 26 de Julho de 2010. -------------------  

 -------- 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 (casa da Encosta) com 4 quartos e capacidade para 8 pessoas, no Sítio de Vale 

Mealhas, em São Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

Utilização n.º 48/2008 como licença de habitabilidade. -----------------------------------------------  
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 -------- 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 26 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 determinar-se a realização de vistoria ao 

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

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

 -------- PROCº Nº 23/2010, DE VIRGINIA CHAVES RAMOS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM S. ROMÃO:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 23/2010, em 

que Virgínia Chaves Ramos, residente na Rua João Rosa Beatriz, n.º 26 – 1º Drt., deste 

município, na qualidade de interessada, solicita informação prévia acerca da construção de 

uma moradia, no sítio de S. Romão, deste município. -------------------------------------------------  

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

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão, nos termos da informação técnica de 06 de Maio de 2010, que abaixo se descreve e 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão da requerente a construção de uma moradia, 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, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da 

República de 19 de Julho de 1995, I série, alterado por correcção e rectificação, eficaz pelo 

REQUERIMENTOS 
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aviso nº 10012/2009 e, publicado em Diário da Republica de 22 de Maio de 2009, 2ª serie 

nº 99. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Situa-se em espaço agrícola indiscriminado; --------------------------------------------------  

 -------- Situa-se em espaço de protecção e valorização a norte; -------------------------------------  

 -------- Situa-se em reserva ecológica nacional a norte; -----------------------------------------------  

 -------- Situa-se em espaço urbanizável a reestruturar a sul (cerca de 800m
2
);--------------------  

 -------- Confina a norte, nascente e poente com via não classificada e a sul com cm 1204; -----  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 31º,32º, 33º e 72º do RPDM, sem prejuízo 

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

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

 -------- 1 - É pretensão dos requerentes a construção de uma moradia, num prédio urbano 

localizado em São Romão, composto por um Prédio Misto edifício de rés – do – chão e cave; 

com 5 assoalhadas, 3 casas de banho, 3 vestíbulos, corredores, 2 terraços, varanda, 

logradouro com cisterna e uma garagem e arrecadação na cave, terra de semear com 

árvores com uma área coberta de 19 400,00m
2
; descrito na Conservatória do Registo Predial 

de São Brás de Alportel sob o nº 00740/140186 e inscrito sob os artigos urbanos nº 5367 e 

rústico nº 17694. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Pretende a requerente a construção de moradia com uma área aproximada de 

300m2 concebida de acordo com a arquitectura tradicional da zona num terreno rústico com 

uma área de 19400,00m2. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Analisado os elementos apresentados estes serviços informa que já existe uma 

construção no mesmo terreno, atendendo à classificação do terreno em questão não é 

permitido novas construções apenas alteração e ampliação da mesma. ----------------------------  

 -------- 4 - Atendendo que a propriedade esta inserida com uma área aproximada de 800m
2
 

em Espaço Urbanizável a Reestruturar a sul só seria viável por destaque, assim e verificando 

todos os condicionalismos do destaque a mesma não será possível dado que não cumpre a 

área mínima de cultura de acordo com o Decreto – Lei nº 196/89 de 14 de Junho e Portaria 

nº 202/70. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de informação prévia não reúne condições 

para a emissão de informação favorável. ----------------------------------------------------------------  
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 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

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

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO, 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, aprovar o projecto de arquitectura, 

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

termos da informação técnica de 10 de Maio de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, alertar a requerente para o facto de não ser 

permitido janelas nas instalações técnicas, somente frestas de ventilação, nos termos da 

informação já citada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na sequência da informação técnica datada 6 de Abril corrente, relativamente aos 

elementos solicitados pelos serviços, apresentados pelo requerente e no referente ao seu 

Projecto de Arquitectura, estes serviços informam que as mesmas se encontram em condições 

de merecer aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Alerta-se para o facto que não será permitido janelas nas instalações técnicas 

somente frestas de ventilação, a 1,80m da cota dos pavimentos. -----------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de licenciamento do projecto de arquitectura 

reúne condições para a emissão de informação favorável, com base no nº 4 do artigo 20º do 

Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, com redacção dada pela Lei nº 60/07 de 4 de 

Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 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 L.P.N.P. – 

REQUERIMENTOS 
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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. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No período aberto ao público da presente reunião usaram da palavra o Sr. Luís Miguel 

Maria Dias Pedro e o Arqt.º Fernando Jorge Encarnação Santos, para apresentar resposta às 

questões solicitadas pela Câmara Municipal, na sua reunião de 27 de Abril último, 

relativamente a este projecto de construção de uma unidade hoteleira no município. ------------  

 -------- Após apurada análise às propostas apresentadas pelo requerente, em resposta às 

questões solicitadas pela autarquia, na deliberação supra referida; e por ser unânime o 

relevante interesse do município na execução deste projecto turístico, vocacionado 

essencialmente para o turismo sénior e de saúde, segmentos prioritários na estratégia de 

desenvolvimento turístico de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, dado ser intenção aprovar o referido projecto, solicitar ao requerente o seguinte:  

 -------- Primeiro - Apresentação de uma alteração ao projecto, retirando o edifício anexo 

(localizado a nascente do edifício principal), e localizando naquele espaço uma área de 

equipamento, com parque geriátrico. Esta alteração visa diminuir a área de cedência em falta, 

e consequentemente, a densificação da edificação, garantindo uma mais harmoniosa ocupação 

do espaço e integração na área envolvente. --------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Apresentação de uma proposta de criação de acesso adicional ao 

empreendimento, no sentido de melhorar os acessos, garantindo uma entrada mais condigna e 

propiciando uma integração do empreendimento no espaço urbano, criando uma ligação com 

o centro, através da proximidade ao Parque da Vila. ---------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA BARBEARIA, 

NA RUA ANTÓNIO ROSA BRITO:- Presente um requerimento de Mário Neves 

Rodrigues, residente na Rua do Leste, Edifício Anglo-Atlântico Bloco A R/ch. E, em 

Quarteira, município de Loulé, na qualidade de arrendatário, a solicitar que lhe seja 

certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de uma Barbearia, na Rua António Rosa Brito, n.º 38, nesta Vila. -----  

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

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

Barbearia, no local pretendido. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROGITAPE, LDª – REVOGAÇÃO DO CONTRATO DO “PLANO 

PORMENOR DA ZONA URBANA DO ALPORTEL”:- Presente um ofício nº 131/10/ML, 

de 23 de Março da PROGITAPE, com sede em Lisboa, a propor a rescisão do contrato 

relativo ao Plano de Pormenor da Zona Urbana do Sítio do Alportel, assim como a anulação 

da respectiva garantia bancária. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1º - Rescindir o contrato com a Progitape; ------------------------------------------------------  

 -------- 2º - Libertar a garantia bancária realizada no Banco Santander Totta.----------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2009:- 

Presente o ofício n.º 30, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 

03 de Maio corrente, informando que foi aprovada por maioria, com 4 abstenções a Prestação 

de Contas do ano de dois mil e nove, em sessão ordinária realizada no passado dia vinte e oito 

de Abril. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2010:- 

Presente o ofício n.º 31 remetido no dia 03 de Maio de dois mil e dez pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi aprovada por maioria, com 4 

abstenções a Primeira Revisão ao Orçamento para o ano em curso, em sessão ordinária 

realizada no passado dia vinte e oito de Abril. ----------------------------------------------------------  

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DE ACTIVIDADE DA POUSADA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 27 remetido no dia 26 de Abril de dois 

mil e dez pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi remetido 

ofício para Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro acerca da suspensão da actividade da 

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

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

 -------- ACTIVIDADES NA QUINTA DO PERAL – FIXAÇÃO DE TARIFAS:- Presente 

a proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, acerca do atelier de fornos solares a 

realizar na Quinta do Peral, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------  

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

 -------------------------------- “Quinta do Peral – Atelier de Fornos Solares ------------------------  

 -------- No âmbito das actividades programadas pelo Centro de Interpretação e Educação 

DELIBERAÇÕES 
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Ambiental Quinta do Peral, vai realizar-se no dia 29 de Maio e como forma de comemorar o 

Dia Nacional da Energia, o atelier Vamos Aprender a Construir Fornos Solares, dinamizado 

com um Professor da Universidade do Algarve.  -------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do Regulamento em Vigor as actividades desenvolvidas naquele Centro 

têm um custo de inscrição de 1,00€ por pessoa. --------------------------------------------------------  

Considerando que esta actividade implica a aquisição de diferentes materiais por parte da 

autarquia e que os formandos farão seus os objectos produzidos, proponho a aprovação dos 

seguintes valores a aplicar a esta actividade, resultando como receita à autarquia: -------------  

 -------- Inscrição na actividade – 2,50€ ------------------------------------------------------------------  

 -------- Inscrição na actividade com direito ao forno solar – 22,50€‖ -------------------------------  

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

unanimidade, fixar em € 2,5 a inscrição no atelier e em € 22,50 a inscrição no atelier com 

direito ao forno solar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CINE-TEATRO – CICLOS DE CINEMA – FIXAÇÃO DE TARIFAS:- O Vice-

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta relativamente aos ciclos de 

cinema: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ―A Tabela de Taxas e Licenças Municipais define para as sessões de cinema no Cine -

Teatro de São Brás o valor de três euros e trinta e sete cêntimos para cada bilhete. -------------  

Considerando os princípios subjacentes à oferta cultural proporcionada pela Câmara 

municipal a qual visa a proximidade e o acesso à cultura e ao lazer indispensáveis ao 

desenvolvimento social, a autarquia está a promover sessões de cinema através de diferentes 

ciclos de cinema, nomeadamente. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ciclos de Cinema Infantil; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ciclos de Cinema Clássico; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ciclos de Cinema Temático; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, para a dinamização e concretização do exposto, propõe-se que cada bilhete de 

entrada, no valor de três euros e trinta e sete cêntimos, seja válido para duas sessões de 

cinema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- AMAL – PROJECTO INTERREG IV B SUDOE – TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS:- Presente um ofício número SAI/AMAL/33/2010, de 20 de Janeiro último 
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remetido pela Comunidade Intermunicipal do Algarve, a solicitar a transferência para 

aquela entidade do valor de € 2.187,50 em 2010 e do mesmo montante em 2011 para o 

Projecto INTERREG IV B SUDOE - PYROSUDOE. -------------------------------------------------  

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

€ 2.187,50 no ano corrente e do mesmo montante em 2011. Remeta-se cópia à Secção de 

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

 -------- AMAL – CONSELHO DA COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DO 

CENTRO DE SAÚDE DO ALGARVE CENTRAL:- Presente um fax número 

SAI/AMAL/2010/267, de 4 de Maio corrente remetido pela Comunidade Intermunicipal do 

Algarve, a informar da nomeação do Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 

Engº António Paulo Jacinto Eusébio, como representante das Câmaras Municipais da área de 

actuação do Agrupamento de centros de Saúde do Algarve I Central. ------------------------------  

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

 -------- SUBSÍDIO À PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL: Presente uma 

comunicação da Paróquia de S. Brás de Alportel, de 27 de Abril de 2010, a solicitar a 

concessão de uma verba para minorar as despesas decorrentes com a Festa Anual dos Parises 

que decorrerá nos dias 15 e 16 de Maio. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

valor de € 500,00 (quinhentos euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. --------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR 

VIEGAS: Presente o ofício n.º 442, de 23 de Abril último, remetido pela Escola Secundária 

José Belchior Viegas, a solicitar a concessão de um subsídio no valor de € 700,00 para 

minimizar os custos de deslocação da Companhia de Teatro Etc (English Theatre Company), 

que virá encenar um Peça de Teatro em Inglês no Cine-Teatro de S. Brás de Alportel, no 

âmbito do desenvolvimento da Língua Inglesa dos alunos da referida escola. ---------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no 

valor de € 500,00 (quinhentos euros) por entender que a acção mencionada se integra no 

disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

remeter cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASMAL – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE 

MENTAL DO ALGARVE:- Presente uma carta remetida pela Associação de Saúde 

DELIBERAÇÕES 
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Mental do Algarve (ASMAL), com sede no Loteamento Industrial de Loulé, Lote 6, na 

cidade de Loulé, de 22 de Abril de 2010 a solicitar apoio financeiro para o transporte de uma 

aluna carenciada, residente no município de S. Brás de Alportel, que se desloca diariamente 

de autocarro para Faro.--------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no 

valor de € 615,06 (seiscentos e quinze euros e seis cêntimos). Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- Neste momento saiu da sala de reuniões a Vereadora Dra. Marlene Guerreiro por fazer 

parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a seguir. ----------------------------------  

 -------- GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS – PEDIDO DE 

APOIO:- Presente uma carta remetida pelo Grupo Desportivo e Cultural de Machados, 

com sede em Machados, neste município, de 10 de Maio de 2010 a solicitar apoio financeiro 

extraordinário para fazer face às despesas com investimento em acções que o clube deseja 

concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ----------  

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões a Vereadora Dra. Marlene Guerreiro para 

poder participar nos restantes assuntos agendados para a reunião e saiu o Vereador 

Eng.º Acácio Martins, por fazer parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a 

seguir.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. 

BRÁS DE ALPORTEL – PEDIDO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO NO 

CAMPEONATO EUROPEU DE CICLISMO:- Presente uma carta remetida pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel, a solicitar apoio 

financeiro para minimizar as despesas decorrentes da participação do bombeiro voluntário 

Pedro José Viegas de Brito, no Campeonato Europeu de BTT entre Policias e Bombeiros a 

decorrer em Espanha e no Campeonato do Mundo de Ciclismo entre Bombeiros a decorrer no 

Luxemburgo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro de 

€ 500,00 (quinhentos euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás 

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

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins para 
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poder participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião. -------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE GEMINAÇÃO COM A REPÚBLICA DA GUINÉ BISSAU:- 

Presente um ofício do Gabinete de Estudos, Planeamento e Cooperação da República da 

Guiné Bissau, a propor à Câmara Municipal uma geminação com o Sector de Buba, mais 

especificamente nas áreas de Saneamento Básico, Educação, Saúde, Cultura, Desporto e área 

Empresarial. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS DO BAIRRO SOCIAL DE CENTO 

E DOIS FOGOS:- Presente uma informação prestada pelo Sector de Taxas e Licenças 

Municipais, a esclarecer que as ocupantes dos fogos números 10, 53 e 85 do Bairro Social de 

cento e dois fogos não pagaram atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. -------  

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

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

 -------- 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 27 de Abril findo a 10 de Maio em curso, no uso das 

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

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

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

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

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1717 a 1720, de 

1722 a 1774, 1782, de 1788 a 1791, de 1809 a 1837, de 1839 a 1945, de 1947 a 1953, no 

valor de € 140.748,96; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

documentos de despesa números 1721, de 1775 a 1781, de 1783 a 1787, de 1792 a 1808, 

1838, 1946, no valor de € 31.224,99. ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão de Administração Municipal, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. ---------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


