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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 13/2010 

da reunião ordinária de 8 de Junho 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 106, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.511.825,10 dos quais 

€ 1.508.489,13 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 2.335,97 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 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

 -------- O Vice-Presidente informou o restante executivo que irá estar ausente por motivo de 

férias nos seguintes períodos, de 14 a 24 de Junho e de 28 a 30 de Junho. -------------------------  

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

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

 --------  – Proposta - Férias Desportivas 2010; ----------------------------------------------------------  

 --------  – Proposta - Férias Aventura 2010; -------------------------------------------------------------  

 -------- – Pagamento da Quota Anual da Cittaslow International; ------------------------------------  

 --------  – Reserva de um lugar de estacionamento para deficiente; ----------------------------------  

 --------  – Abertura de Procedimentos Concursais para Contratação a Tempo Indeterminado; --  

 --------  – Grupo Pestana Pousadas – Termo de Exploração da Pousada de S. Brás de Alportel;  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 5ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2010:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 5/2010 -----------------------------------  

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

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

 -------- Despesas com pessoal, aquisição de serviços e outras despesas correntes, na 

Administração Autárquica; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Outras despesas correntes, no Departamento Técnico Municipal; -------------------------  

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

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

 -------- Investimento em equipamento básico e outras construções e infraestruturas no 

Departamento Técnico Municipal; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Investimento em aquisição de equipamento administrativo, 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 cento e quarenta e dois mil, 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 quinta 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 – FÉRIAS AVENTURA 2010: O Senhor Presidente Eng.º António 

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

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

 -------- “Considerando a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das 

mesmas. Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período de 

PROPOSTAS 
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férias escolares. Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 5 e os 11 

anos de idade, actividades de animação e apoio às famílias. -----------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se realizar as “Férias Aventura 2010”, à semelhança de anos 

anteriores, no período compreendido entre 19 de Julho e 27 de Agosto nas instalações da 

Escola EB1 e JI de S. Brás de Alportel. Do Programa de actividades farão parte ateliês de 

leitura, expressão plástica e dramática, passeios, idas à Biblioteca Municipal, Centro de 

Acolhimento e Interpretação da Calçadinha, bem como outras actividades de praia, desporto 

e piscina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50€ (Doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------  

 --------  – As Vagas serão preenchidas por ordem de entrada de inscrição até 25 crianças doa 

5 aos 7 anos e 25 crianças dos 8 aos 11 anos.  ---------------------------------------------------------  

 --------  – Cada encarregado de educação, poderá apenas inscrever os seus educandos; -------  

 --------  – Os Encarregados de educação que não sejam os pais, deverão trazer uma 

declaração identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança. -------------------------  

Deverão os encarregados de educação fazer prova da necessidade de inscrição do seu 

educando nestas actividades (declaração) passada e autenticada pela entidade patronal de 

ambos (pai e mãe) da não disponibilidade para gozo de férias neste período.  -------------------  

 --------  – No acto da inscrição deverão fazer-se acompanhar do BI/Cédula Pessoal da 

criança e respectivo nº de contribuinte da mesma; -----------------------------------------------------  

 -------- Só poderão inscrever-se crianças residentes e frequentadoras das escolas do 

concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As refeições carecem de senha previamente adquirida na Secção de Taxas e Licenças 

da Câmara Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROPOSTA – FÉRIAS DESPORTIVAS 2010: O Vice-Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, responsável pela área do desporto apresentou a seguinte proposta:  --------------------  

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

 -------- “Considerando a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das 

mesmas. Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período de 

férias escolares. Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 7 e o 14 

anos de idade, actividades desportivas e lúdicas. ------------------------------------------------------  
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 -------- Assim sendo, propõe-se a realização das “Férias Desportivas 2010”, à semelhança de 

anos anteriores, no período compreendido entre 21 de Junho 16 de Julho nas instalações do 

Pavilhão Municipal, Dr. José de Sousa Pires. ----------------------------------------------------------  

 -------- 1ª Semana: 21 > 25 de Junho ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2ª Semana: 28 de Junho > 2 de Julho -----------------------------------------------------------  

 -------- 3ª Semana: 5 > 9 de Julho ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4ª Semana: 12 > 16 de Julho ---------------------------------------------------------------------  

 -------- As inscrições deverão ocorrer nos dias 14 e 15 de Junho, na Secretaria do Pavilhão 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De modo a abranger o maior número de jovens, a inscrição é efectuada por semana e 

cada participante só poderá participar num máximo de 2 semanas: --------------------------------  

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50€ (Doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos).” -----------------------------------------------------------  

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

 -------- PROPOSTA – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 

CONTRATAÇÃO A TEMPO INDETERMINADO: O Senhor Presidente Eng.º António 

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

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

 -------- “Abertura de Procedimentos Concursais para Contratação a Tempo Indeterminado 

 -------- A abertura de novos serviços municipais, nas mais diversas áreas, de modo a garantir 

os níveis desejados de qualidade de vida e bem-estar à população, bem como a sucessiva 

transferência de competências para as autarquias locais, têm vindo a aumentar 

significativamente as necessidades de recursos humanos desta Câmara Municipal. -------------  

 -------- Recorrendo a uma gestão rigorosa dos seus recursos, tem esta autarquia vindo a 

suprir as sucessivas necessidades de recursos humanos com recurso à contratação a termo 

resolutivo certo, situação que deve ser progressivamente substituída através de contratação a 

termo indeterminado, para que os serviços municipais possam ser assegurados, de forma 

efectiva e não provisória, como desejável.  --------------------------------------------------------------  

 -------- Face a esta circunstância, torna-se imprescindível dotar um conjunto de lugares 

previstos no mapa de pessoal da autarquia, mediante a abertura de procedimentos 

concursais para contratação em regime de tempo indeterminado, para salvaguardar o 

funcionamento de diversos serviços municipais que estão a ser assegurados por 

PROPOSTAS 
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trabalhadores em regime de contratos de trabalho a termo certo, os quais terminam a muito 

breve prazo, colocando em causa o cumprimento das obrigações da autarquia e bem assim a 

qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. -------------------------------------------------------  

 -------- > Considerando que neste momento, e em resultado das medidas recentemente 

lançadas de redução da despesa pública no âmbito do Programa de Estabilidade e 

Crescimento, a admissão de pessoal na Administração Pública está a ser restringida e 

obedece a novas regras, para responder à necessidade imperiosa de fazer face à situação de 

crise em que vivemos, com uma cada vez mais rigorosa gestão dos recursos financeiros 

públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Considerando, contudo, que no caso concreto desta Câmara Municipal, pese 

embora fazendo sempre uso de uma gestão rigorosa e equilibrada dos seus recursos, se torna 

neste momento absolutamente necessário dotar o mapa de pessoal de um conjunto de 

recursos humanos imprescindíveis ao funcionamento das atribuições e competências, sob 

pena de haver necessidade de encerrar um largo conjunto de serviços, tais como: Centro de 

Interpretação e Educação Ambiental, Centro de Apoio ao Parque da Fonte Férrea, Centro de 

Artes e Ofícios, Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha, Espaço Internet, 

Gabinete Municipal de Defesa da Floresta, Gabinete do Munícipe, Piscinas Municipais 

Cobertas e Serviço Municipal de Psicologia. -----------------------------------------------------------  

 -------- > Considerando que a abertura destes procedimentos concursais não acarreta 

acréscimo de despesa pública, dado que o recrutamento de pessoal a termo indeterminado 

pretende apenas substituir o pessoal contratado a termo determinado, sendo mantidos os 

valores das verbas para despesas de pessoal. -----------------------------------------------------------  

 -------- > Considerando que o orçamento municipal aprovado em reunião de Câmara de 15 

de Dezembro de 2009 e posteriormente aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão 

ordinária de 29 de Dezembro, prevê as devidas verbas para despesas de pessoal, destinadas 

a suportar os encargos com o recrutamento dos trabalhadores necessários à ocupação dos 

postos de trabalho previstos, e não ocupados, nos mapas de pessoal aprovados, bem como as 

alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se 

mantenham em exercício de funções. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- > Considerando que não existe no mapa de pessoal desta Câmara Municipal pessoal 

excedentário, que possa assegurar estes serviços aquando dos términos dos contratos a 

termo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- > Considerando ainda que não existe neste caso, possibilidade de satisfazer as 

necessidades de recursos humanos, mediante polivalência, face à escassez de recursos 

humanos, e às especificidades das exigências de formação e competência das funções em 

causa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Considerando assim que as propostas de contratação que se apresentam são 

consideradas excepcionais e imprescindíveis, pelo executivo, com base nas justificações 

anteriormente descritas, e se traduzem na necessidade de cumprimento das 

competências/serviços municipais.  -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Propomos a abertura de procedimentos concursais para contratação, dos lugares que 

se enumeram no quadro em anexo, solicitando para tal devido parecer à Assembleia 

Municipal, conforme disposto no artigo n.º 23 da Lei n.º 3-B/2010, e de acordo com a Lei 

n.º 12-A/2008 e Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro.” ---------------------------------------  

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

unanimidade, aprovar a mesma e submetê-la à Assembleia Municipal acompanhada da 

restante documentação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2010/06/08  Página 12 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 65/2008, DE CONSTANTINO NUNES – LICENCIAMENTO DE UM 

CENTRO DE LAVAGEM PARA AUTOMÓVEIS EM POÇO DOS FERREIROS:- 

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

n.º 65/2009, em que Constantino Nunes, residente no sítio do Poço dos Ferreiros, Cx. Postal 

n.º 454-A, neste município, solicita o licenciamento de um Centro de Lavagem para 

Automóveis que pretende levar a efeito num prédio que possui no local 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 31 de Maio de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dada conhecimento ao requerente. --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “1 - Na sequência da informação técnica de 15 de Janeiro de 2010 onde foi solicitado 

ao requerente esclarecimentos para melhor análise da pretensão, foram entregues elementos 

adicionais a 12 de Maio de 2010, que vieram resolver as dúvidas anteriormente existentes. 

Com efeito, destaca-se a declaração do topógrafo que informa “por lapso foram 

consideradas as construções vizinhas, assim sendo junto se anexa as rectificações ao 

levantamento topográfico inicial,” e a peça desenhada com o novo levantamento topográfico 

em que consta a área total do prédio 6500,0m
2
 com construções existentes de 494,0m

2
 e 

construções a legalizar de 226,25m
2
. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Na parcela alvo da pretensão, já foi aprovado a 11 de Junho de 1990 a construção 

de alpendre de lavagem automática (processo de obras nº 47/90) a que corresponde o alvará 

de licença nº 32/93, sendo solicitado no presente processo a legalização das boxes de self-

service da lavagem de automóveis, que complementam a actividade já licenciada. --------------  

 -------- 3 - Face ao exposto estes serviços informam que a pretensão cumpre o disposto no 

ponto nº 2 do artigo 53.º do RPDM, uma vez que classe de espaços é permitido a alteração e 

ampliação de edifícios destinados a comércio, serviços e equipamentos em parcelas já 

existente instalação de comércio, serviços e equipamentos desde que em conformidade com 

as seguintes regras: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Índice de utilização líquido: =/> 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 m; -  

 -------- Número máximo de fogos/parcela: dois; --------------------------------------------------------  

 -------- Número máximo de pisos: dois ou 6,5 m de cércea; -------------------------------------------  

 -------- Infra-estruturas: ------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Água: rede pública, à excepção dos espaços situados na zona da serra, que terão 

sistemas simplificados; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esgoto: rede pública ou sistema simplificado com possibilidade de ligação futura à 

rede pública, à excepção dos espaços situados na zona da serra, que terão sistemas 

autónomos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Por tratar-se de uma legalização, ou seja trabalhos não autorizados pela Câmara 

municipal de São Brás de Alportel, a prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das 

responsabilidades sobre o sucedido através de um processo de contra ordenação, alínea r) do 

ponto nº 1 do artigo 98º do Decreto–Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção que 

lhe foi conferida pela Lei nº 60/07, de 4 Setembro. ----------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente uma vez que 

cumpre os condicionalismos do ponto nº 2 do art. 52.º do RPDM, contundo alerta-se para a 

existência de trabalhos não autorizados supra referido remetendo o assunto à consideração 

superior. Com base no nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, deve a requerente apresentar dentro de 6 

meses o projecto de especialidades. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

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

 -------- PROCº Nº 3/2010, DE ROCHA DA GRALHEIRA UNIPESSOAL, LDA – 

PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM ROCHA DA 

GRALHEIRA:- Presente um requerimento da firma Rocha da Gralheira Unipessoal, Lda., 

com sede na Rocha da Gralheira, Cx. Postal n.º 10-RG, deste município, a solicitar o registo 

de estabelecimento de alojamento local no sítio supra referido. --------------------------------------  

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

de 26 de Maio 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 3 de Agosto de 2010. -------------------  

 -------- 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 

estabelecimento de Hospedagem com 6 quartos e capacidade para 12 pessoas, no Sítio da 
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Rocha da Gralheira, em São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------  

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

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de licença n.º 75 de 

5/5/1994 comprovando ser um título válido de utilização da secção (1º andar) a ser afecta ao 

uso de alojamento local. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 3 de Agosto 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.” ---------  

 -------- ANTÓNIO MANUEL VALÉRIO ARROJA – LEGALIZAÇÃO DE GARAGEM 

E ARRECADAÇÃO EM POÇO DOS FERREIROS:- Presente uma exposição entrada na 

Divisão de Planeamento Urbanístico em 12 de Janeiro de 2006, acerca de uma construção 

ilegal de garagem e arrecadação, que deu origem ao processo de contra-ordenação 

n.º 10/2006, o qual culminou com a aplicação de uma coima no valor de € 1.000,00 (mil 

euros). Terminado o processo de contra-ordenação o Sr. Presidente solicitou à Divisão de 

Planeamento Urbanístico que informasse acerca da possibilidade de legalização das referidas 

obras.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

REQUERIMENTOS 
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de Dezembro, alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. --------------------  

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

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

 -------- Em 13 de Abril de 2010 a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a 

deliberação já tomada em 12 de Maio de 2009 e determinar a demolição da garagem e 

arrecadação no prazo de 30 dias, nos termos da informação jurídica de 04 de Março de 2010. -  

 -------- Vem agora o requerente, António Manuel Valério Arroja, solicitar a prorrogação do 

prazo para a demolição das construções ilegais, em virtude de ter solicitado parecer à ARH.---  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de 13 de Abril 

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

 -------- PROCº Nº 195/2007, DE CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE – SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÕES, LDA. – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR – ALTERAÇÕES AO PROCESSO, EM COROTELO:- Presente um 

requerimento da empresa Construções Serrainveste – Sociedade de Construções, Lda., 

com sede no sítio do Canal, freguesia de Santa Bárbara de Nexe, município de Faro, a 

solicitar alterações ao projecto de arquitectura já aprovado, com o alvará n.º 30/2009, válido 

até 28 de Maio de 2012, referente a obras de alteração e ampliação de uma moradia 

unifamiliar que possui em Corotelo, deste município, a que corresponde o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 195/2007. --------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao projecto de 

arquitectura já aprovado, devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo 

máximo de seis meses, nos termos da informação técnica de 4 de Junho de 2010, que abaixo 

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

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

 -------- “Deu entrada nestes serviços no dia 24 de Maio de 2010 um pedido de alteração ao 

projecto licenciado nº 195/07 com termo de alvará de obras no dia 28 de Maio de 2012 no 

nome de Construções Serrainveste-Soc. de Construções, Lda. ---------------------------------------  

 -------- Analisado o projecto de alterações, informa-se: -----------------------------------------------  

 -------- 1 - Verifica-se na memória descritiva que o requerente constatou “com o arranque 

dos primeiros trabalhos que factores económicos, estruturais/segurança da pré-existência, 

topográficos e do gosto pessoal do requerente iriam condicionar o produto final implicando a 

apresentação de um projecto de alterações.” -----------------------------------------------------------  
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 -------- 2 - Das alterações ao projecto licenciado salienta-se: ----------------------------------------  

 -------- a) Um aumento de área de 31,25m
2
,totalizando uma área de construção de 275,25m

2
;  

 -------- b) Uma redução da área de implantação de 17,55m
2
, perfazendo a proposta 

apresentada 275,25m
2
; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Verifica-se no quarto mais a Sul que existe alteração do perímetro aprovado mas 

não havendo impermeabilização de solos uma vez que estava previsto terraço pavimentado; --  

 -------- d) O espaço que estava previsto como garagem foi aproveitado para ampliar a sala de 

estar, consequentemente houve um aumento da área habitável para 158,40m
2
; ------------------  

 -------- e) A tipologia do fogo mantêm-se relativamente à piscina houve alteração no 

posicionamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Em termos de cota de implantação existe um aumento de 50cm no corpo a Sul do 

conjunto, tendo agora uma cota de 324,66m, o resto do conjunto mantém a cota inicial; -------  

 -------- g) Verifica-se nas peças desenhadas a alteração da cobertura. -----------------------------  

 -------- 3 - Face à pretensão do requerente e às disposições do art. 23.º-E do RPDM verifica-

se: ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Com as alterações, o total edificado será de 275,25m
2
 não excedendo os 300,0m

2
 

previstos para fins habitacionais; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) As alterações da cota e da cobertura não aumentam o número de pisos; --------------  

 -------- c) Mantém-se as características tradicionais aprovadas no projecto inicial; -------------  

 -------- d) As redes de abastecimento de água e saneamento serão ligadas à rede pública; -----  

 -------- 4 - Na sequência do ponto anterior estes serviços informam que as alterações ao 

projecto inicial não contrariam os dispostos legais definidos pelo artigo 23-E, do 

Regulamento do Plano Director Municipal; -------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Mais se informa que a pretensão mantém os pressupostos apresentados pelo 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições 

interiores e espaços livres adjacentes; -------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente, no âmbito do nº 4 do artigo 20 do Decreto-Lei n.º 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.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, ALPENDRES E PISCINA EM VALE DE 

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

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

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

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

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

 -------- 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 jurídica e da informação técnica de 20 de Maio e 4 de Junho de 2010, 

respectivamente, que abaixo se transcrevem e de que devem ser dadas conhecimento aos 

requerentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Neil Gregory Hampton e Lara Meuros Hampton, vêm requerer a construção de uma 

garagem, alpendres e piscina num terreno cuja localização insere-se em Espaços de 

Protecção e Valorização a norte/poente e Espaço agrícola indiscriminado a sul/nascente, 

conforme informação técnica emitida a 14.08.2009. Ainda de acordo com informação técnica 

emitida a 20.10.2009, a pretensão deverá ser analisada face ao que dispõe o artigo 23º-E do 

Plano Director Municipal. Nesta classe de espaços, saliente-se que apenas são permitidas 

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

e volumetricamente definida. Estas obras terão como finalidade assegurar a estabilidade, 

durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim como manter ou reabilitar 

o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, enquanto 

testemunhos históricos das actividades e realizações humanas. -------------------------------------  

 -------- A questão mais significativa que agora se coloca, é a de se saber se a construção de 

uma garagem e alpendres separadas fisicamente da edificação existente são consideradas 

obras de ampliação da mesma e desta forma serem permitidas face à possibilidade de 

ampliação estabelecida no artigo 23-E do P.D.M. -----------------------------------------------------  

 -------- Com efeito, estipula a alínea d) do artigo 2º do D.L. nº 555/99, de 16/12, na redacção 

conferida pela Lei nº 60/2007, de 04/09, que consideram-se obras de ampliação, as obras de 

que resulte o aumento da área de pavimento ou de implantação, da cércea ou do volume de 

uma edificação existente. Ora, interpretando esta definição, parece-me que todos os factores 
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que caracterizam a ampliação, sejam eles o aumento da implantação ou p.ex. a área de 

pavimento, referem-se à edificação existente e não a um prédio, no sentido de uma porção de 

território. Também a jurisprudência, em alguns acórdãos faz referência à ampliação como 

todas aquelas obras realizadas numa instalação existente. -------------------------------------------  

 -------- “Partindo, aliás, desta definição, podemos dizer que obras de ampliação são todas 

aquelas que sejam realizadas numa instalação existente e de que resulte o aumento de 

qualquer dos seguintes parâmetros de edificabilidade: ------------------------------------------------  

 -------- a) Área de implantação; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Área bruta de construção; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Cércea ou altura total de construção; --------------------------------------------------------  

 -------- d) Número de pisos, acima e abaixo da cota de soleira.” (retirado do acórdão de 

10.05.2007, Processo nº 01078/06 do Supremo Tribunal Administrativo). -------------------------  

 -------- É, salvo melhor opinião, o meu parecer sobre o assunto. À Consideração Superior.” --  

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

 -------- “No dia 16 de Março de 2010 foi deliberado solicitar parecer jurídico relativamente à 

pretensão do requerente. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o parecer jurídico de 20 de Maio de 2010, as obras de ampliação 

terão “são todas aquelas que sejam realizadas numa instalação existente e de que resulte o 

aumento de qualquer dos seguintes parâmetros de edificabilidade: ---------------------------------  

 -------- a) Área de implantação; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Área bruta de construção; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Cércea ou altura total de construção; --------------------------------------------------------  

 -------- d) Número de pisos, acima e abaixo da cota de soleira. --------------------------------------  

 -------- Mais se informa que a garagem e o alpendre a Sul do prédio em causa estão previstos 

como edificações de apoio estando ligadas à edificação existente, então uma vez que o total 

edificado não ultrapassa os 300,0m
2
 e não existe aumento do número de piso pré-existentes a 

pretensão cumpre as disposições do art.23.º-E do RPDM. -------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente. Com base no 

nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei 

nº 60/2007, de 4 de Setembro, deve a requerente apresentar dentro de 6 meses o projecto de 

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- DIVISÃO DE PRÉDIO POR CAMINHO PÚBLICO EM JUNCAIS:- Presente um 

requerimento de Ana Margarida da Assunção Guerreiro, residente na Rua Padre da Glória, 

Bloco A – R/ch Esq., na cidade de Portimão, a solicitar que lhe seja certificado que o prédio, 

de que é proprietária, em Juncais, deste município, inscrito na matriz sob o n.º 7968, com a 

área de 1.760 m
2
 composto por terreno e confrontado do norte e do sul com Sotero Pinto, do 

nascente com ribeiro e do poente com José de Sousa Caiado, foi atravessado por um caminho 

público, ficando o referido prédio dividido em dois prédios distintos, conforme abaixo se 

discrimina: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prédio A – prédio urbano, sito em Juncais, composto por terreno com a área total de 

1.176 m
2
, confrontando do norte com caminho público, do sul com Sotero Pinto, do nascente 

com ribeiro e do poente com José de Sousa Caiado; ---------------------------------------------------  

 -------- Prédio B – prédio rústico, sito em Juncais, composto por terreno, com a área total de 

279 m
2
, confrontado do norte com Sotero Pinto, do sul com caminho público, do nascente 

com caminho e do poente com Victor Manuel Martins. -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que o prédio 

acima descrito, foi efectivamente atravessado por um caminho público, dando origem aos 

prédios mencionados em A e B. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- LOCALIZAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DE VIAGENS, NA RUA JOÃO DE 

DEUS:- Presente um requerimento da firma Catálogo de Sonhos, Lda., com sede na Rua 

Boaventura Passos, n.º 26, nesta Vila, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja 

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

consequente exploração de uma agência de viagens na Rua João de Deus, n.º 32, nesta Vila. --  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração da agência de 

viagens no local pretendido. -------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- UNIDADE DE INTERNAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 304/10, remetido pelo ACES Central – Agrupamentos 

dos Centros de Saúde do Algarve I – Central, em 21 de Maio último, a informar que no 

âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários, deixam de existir nos centros de saúde 

unidades de internamento. Afirmam ainda que vão garantir o reforço do atendimento 

domiciliário aos utentes deste concelho que careçam de cuidados de saúde primários e que 

referenciarão todas as situações à Rede de Cuidados Integrados da região. ------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e lamentou o teor do ofício que extravasa 

qualquer relação institucional, mantendo a tomada de posição anterior. ----------------------------  

 -------- TURISMO DE PORTUGAL - TERMO DE EXPLORAÇÃO DA POUSADA DE 

S. BRÁS:- Presente o ofício n.º 2476/Pasta285, remetido pelo Turismo do Algarve, E.R. em 

29 de Abril último, a informar que aquela entidade está ciente do efeito negativo que o 

encerramento da Pousada irá provocar no nosso concelho a nível hoteleiro e que irá envidar 

todos os esforços no sentido de contribuir para a sua reabertura. ------------------------------------  

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

 -------- GRUPO PESTANA POUSADAS - TERMO DE EXPLORAÇÃO DA POUSADA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício n.º GPP/CA.164, remetido pelo Grupo 

Pestana Pousadas, S.A., em 4 de Junho corrente, a informar que até ao próximo dia 30 de 

Junho aquele grupo irá assegurar os trabalhos de manutenção na Pousada. ------------------------  

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

 -------- REORDENAMENTO DA REDE DE ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – ENCERRAMENTO DA ESCOLA DOS ALMARGENS:- Presente o ofício 

n.º 23705/DSPR, remetido pela Direcção Regional de Educação do Algarve, em 14 de Maio 

último, a comunicar a extinção da EB1 de Almargens com efeitos a Setembro do corrente ano. 

 -------- Informando ainda que os alunos que frequentavam aquela escola serão acolhidos na 

EB1/JI de S. Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, lamentar o 

encerramento da Escola EB1 de Almargens atendendo às seguintes preocupações: --------------  

 -------- Primeira – Ao crescimento médio da população do município de cerca de 4% ao ano; -  

 -------- Segunda – Necessidade de não efectuar desdobramentos de horário com a 

consequência directa do crescimento populacional não ser acompanhado pelo apoio social 

familiar: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Terceira – Previsão de nos próximos dois anos existir a necessidade de mais salas de 

aula; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA A 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO:- Presente o 

ofício n.º 35, de 4 de Junho em curso, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel, informando que aquele órgão na sessão ordinária do passado dia 28 de Abril de 

2010, deliberou, por unanimidade, indicar os seguintes elementos para integrarem a Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela Bancada do PS – Aurora de Jesus Pereira do Espírito Santo Correia Martins; ------  

 -------- Pela Bancada do PSD – Lina Maria Gonçalves Gago Sequeira;-----------------------------  

 -------- Pela Escola Secundária – Aida Maria Correia Reis de Oliveira Cardoso; -----------------  

 -------- Pela Escola EB-2.3 Poeta Bernardo Passos – Graça Maria Rodrigues Goes Bernardo; -  

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

 -------- PROJECTO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL:- A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou ao restante executivo o Projecto de 

Regulamento do Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do presente 

Projecto de Regulamento, submetendo-o à apreciação pública, através de publicação na 2ª 

série do Diário da República e no site oficial do município, nos termos do artigo 118º do 

Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------------------------------------  

 -------- RESERVA DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTES: 

Presente um requerimento de Rolando Óscar Teles Ferreira, residente na Avenida da 

Liberdade, Bloco 5 – 1º Drt., na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar a reserva de um lugar 

de estacionamento destinado a deficientes, na Praceta Ouezzane, apresentado os 

comprovativos da deficiência física e motora do seu filho. -------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a presente pretensão, 

providenciando a colocação da sinalização adequada no local pretendido. -------------------------  

 -------- PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL DA CITTASLOW INTERNATIONAL:- O 

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

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

 -------- “Para dar continuidade ao trabalho relativo à participação do município de S. Brás 

de Alportel no movimento associativo internacional das Cittaslow, se solicita a aprovação 
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para o pagamento da respectiva quota anual de associado de acordo com o artigo 11º dos 

estatutos internacionais no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros) para cidades entre 5 a 

15mil habitantes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em anexo encontra-se Carta de solicitação do pagamento e respectivas informações 

de transferência Bancária para os devidos procedimentos dos serviços financeiros desta 

autarquia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

anual de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Cittaslow International. Remeta-se cópia à 

Secção de Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 25 de Maio último a 7 de Junho em curso, no uso das 

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

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

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

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

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

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 2132 a 2133, de 

2143 a 2149, de 2155 a 2156, de 2161 a 2221, de 2228 a 2229, de 2234 a 2235, 2244, de 2247 

a 2314, de 2316 a 2317, no valor de € 315.271,98; -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou também conhecimento dos pagamentos já autorizados pelo executivo 

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 2147, 2154, 

de 2222 a 2227, no valor de € 4.028,00; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2134 a 2142, de 2150 a 

2153, de 2157 a 2160, de 2230 a 2233, de 2236 a 2243, de 2245 a 2246, 2315, no valor de € 

23.920,04. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


