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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 5/2011 

da reunião ordinária de 1 de Março de 2011 

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 41, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.256.667,76 euros dos 

quais 1.251943,36 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.649,41 euros em numerário e 1.074,99 euros em cheques, estes dois últimos em cofre na 

Tesouraria Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 



     

 

Reunião de 2011/03/01  Página 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para ser analisado no decorrer desta reunião 

o assunto abaixo indicado, por não ter sido agendado atempadamente: -----------------------------  

 --------  – Serviços do Ministério Público de Faro – Cheque sem cobertura; -----------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto na 

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

 -------- O Vereador Dr. João Moura entregou uma carta ao restante executivo, que abaixo se 

transcreve, a solicitar esclarecimentos acerca de alguns espaços públicos que se encontram em 

mau estado de limpeza e conservação. O Senhor Presidente referiu que as situações descritas 

seriam analisadas com a devida urgência. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Carta: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ― Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel ----------------  

 -------- O Vereador eleito pelo Partido Social Democrata, vem apresentar e requerer a esta 

Câmara o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O pequeno jardim contíguo ao antigo lavadouro público de S. Brás de Alportel 

apresenta um especto cénico deplorável, tanto mais que se trata de um espaço público. --------  

 -------- De facto as paredes outrora caiadas de branco apresentam actualmente inscrições 

várias, o mesmo de passando com o chafariz ao qual para além das inscrições a tinta 

apresenta falta das antigas torneiras. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Da parede norte através de uma porta de ferro corroída, brota água que alaga os 

canteiros e calçada, num total desperdício de um bem escasso e crescentemente onerado com 

taxas municipais de cuja razoabilidade e necessidade não se duvida mas à qual não pode 

estar associada a deficiente gestão no recurso hídrico por parte de quem usufrui da colecta. -  

 -------- O antigo lavadouro apresenta também um aspecto deplorável enquanto espaço 

público porquanto ervas daninhas crescem quer nas paredes dos lavadouros, quer pela 

calçada envolvente, a par de uma permanente escorrência de água sem qualquer 

aproveitamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- S. Brás de Alportel não possui tantos espaços públicos que se possa dar ao luxo de 

não os rentabilizar na totalidade. -------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Os espaços em apreço podem ser de lazer e convívio nomeadamente para os 

moradores das imediações e no verão como local de interligação com os utentes das piscinas 

descobertas e esplanadas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se pois a recuperação do referido jardim através de pintura das paredes e 

colocação de bancos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A recuperação do chafariz com limpeza da pedra e recolocação das torneiras. ---------  

 -------- A iluminação de local. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a demolição da totalidade ou parcialidade dos tanques de lavagem de 

roupa, com prévio levantamento fotográfico para memória futura, e transformação da 

estrutura existente também em espaço de convívio/miradouro com a colocação de mobiliário 

urbano e iluminação adequada. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Numa época de crise generalizada, pensamos que com engenho e arte é possível 

rentabilizar com baixo custo o património municipal pondo-o ao dispor dos munícipes e de 

quem nos visita. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos regimentais, deve a presente proposta ser submetida a votação seguindo-

se os ulteriores termos.‖ ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara afirmou concordar com a proposta tendo a Câmara Municipal 

várias vezes efectuado a manutenção e limpeza daquele espaço.Neste sentido afirmou que iria 

ser avaliado no local a situação actual para enquadramento da proposta apresentada. ------------  
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 -------- 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

Presidente da Câmara, relativa à segunda alteração orçamental para dois mil e onze, que a 

seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 2/2011 -----------------------------------  

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

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

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

 -------- Despesas com aquisição de serviços no Departamento Administrativo e Financeiro; ---  

 -------- Despesas com aquisição de bens e outras despesas correntes no Departamento 

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

 -------- Despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e transferências correntes na 

Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas 

correntes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas de capital em amortização de empréstimo de médio e longo prazo, na 

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

 -------- Investimento em outras construções diversas, no Departamento Técnico Municipal; ---  

 -------- Investimento em instalações de serviços na Divisão de Educação Sócio Cultural e 

Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. --------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de sessenta e cinco mil e novecentos euros, se 

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

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

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

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

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

Decreto-Lei n.º 54 - A/99, de 22 de Fevereiro e suas alterações, a segunda alteração 

orçamental conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração às 

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

Moura aprovar a presente proposta de alteração ao orçamento e correspondentes alterações às 

Grandes Opções do Plano para 2011, remetendo-se à Secção de Contabilidade para sua 

implementação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 75/2010, DE CLÁUDIA PATRÍCIA VIEGAS COSTA GUERREIRO 

– ALTERAÇÃO DE USO DE ESTABELECIMENTO NO LARGO DE 

S. SEBASTIÃO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 75/2010 

em que Cláudia Patricia Viegas Costa Guerreiro, residente em Vilas Paraíso, Lote G, 

n.º 124 A, neste município, solicita a alteração ao uso de um estabelecimento de bebidas 

(Café) no Largo de S. Sebastião, n.º 30. ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, admitir a comunicação prévia nos 

termos da informação técnica de 25 de Fevereiro de 2011, que abaixo se descreve e de que 

deve ser dado conhecimento à interessada, e informar o requerente que tem o prazo de um ano 

para requerer o pagamento das taxas e informar esta Câmara o dia do início dos trabalhos. -----  

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

 -------- 1 - Pretende o requerente o parecer da respectiva comunicação prévia para a 

instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas situada no Largo de São 

Sebastião r/c n.º 30, inserido no Plano de Pormenor de Reabilitação do núcleo Histórico de 

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

 -------- 2 - Cumpre-me informar que o presente Registo da Conservatória sob o 

nº 1251/19860519 prevê apenas uma habitação como uma área coberta de 250,00m
2
 e 

descoberta 25,00m
2
 perfazendo um total de 275,00m

2
, assim verifica-se apenas uma fracção 

não mencionando qualquer uso aplicado a não ser habitacional o que se sugere a 

constituição da Propriedade Horizontal à proprietária, pelo que se coloca à consideração da 

Câmara a pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - No âmbito do ponto anterior e tendo em conta que se trata de uma habitação única 

deverá os proprietários terem em conta do estado de degradação do edifício e consequente 

falta de segurança. Assim deverá os proprietários do edifício proceder as necessárias obras 

de recuperação e beneficiação do edifício uma vez que este se encontra dentro da zona 

histórica da Vila de São Brás de Alportel de acordo do art.º 89º do Decreto-Lei nº 555/99, de 

16 de Dezembro na redacção do Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março. -----------------------  

 -------- 4 - Deverá no entanto cumprir o parecer n.º 1/2011 do Centro de Saúde atendendo 

aos seguintes aspectos: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deve ser assegurada a renovação permanente de ar directamente do exterior das 

instalações sanitárias. Quando não for possível, deve ser dotada de dispositivos de ventilação 

artificial com contínua renovação de ar; ----------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Deverá ser assegurada a ventilação permanente nos arrumos e na cozinha; -------------  

 -------- Deverá a zona da copa dispor de sistema de extracção de fumos e cheiros; --------------  

 -------- Destas mesmas alterações deverá ser-nos dado conhecimento para emissão de 

parecer; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Este estabelecimento de restauração de bebidas atendendo ao Decreto – 

Regulamentar nº 20/2008, de 27 de Novembro de acordo com o estipulado no art.º 7º este 

insere-se no ponto nº 3 dado que a área total do estabelecimento é de 91,90m
2
, assim deverá 

este estar de acordo com o ponto nº 1 e 2 do presente artigo. ----------------------------------------  

 -------- 6 - Apesar do estabelecimento de restauração não estar abrangido pela 

obrigatoriedade de cumprir o Decreto-Lei nº 163/06, de 8 de Agosto, porque a superfície de 

acesso ao público é inferior a 150m
2
, alerta-se para a conveniência da eliminação de 

barreiras arquitectónicas, promovendo-se uma arquitectura inclusiva. ----------------------------  

 -------- 7 - Dado que a pretensão se encontra inserida no plano de pormenor deverá mesmo 

ter em conta quanto a requalificação das intervenções a efectuar atendendo ao Artigo 12º, 

16º, 18º, 20º, 24º e 26º do Regulamento do Plano de pormenor de Reabilitação do Núcleo 

Histórico de São Brás de Alportel publicado em Diário da República, 2ª Série de 23 de Junho 

de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - A colocação de aparelhos de ar condicionado só será permitida em locais não 

visíveis da via pública preferencialmente escondidos atrás de platibandas, no terraço nos 

logradouros, pátios e quintais, podendo contemplar nesta fase a pré - instalação de sistema 

de ar condicionado. Os edifícios de reabilitação profunda, devem ter projecto de 

especialidades de ar condicionado, e prever no respectivo projecto de arquitectura, o lugar 

para os aparelhos exteriores a instalar sendo proibido o escoamento de aparelhos de ar 

condicionado nas fachadas ou para os arruamentos, devendo este fazer-se através de ligação 

à rede de esgotos do edifício, caso seja pretensão do requerente. -----------------------------------  

 -------- 9 - Terá que remover os cabos de infra-estruturas de electricidade ou de 

telecomunicações das fachadas e racionalizar a colocação. -----------------------------------------  

 -------- 10 - Relativamente ao logradouro o pavimento a aplicar deverá ser semipermeável, 

contribuindo assim para a drenagem /infiltração das águas pluviais de acordo com o artigo 

16º do RPPRNH de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 11 - Analisada a proposta apresentada, salienta – se a necessidade de forma a 

garantir acabamentos da fachada tendo em conta, para cumprimento do artigo 18º 



     

 

Reunião de 2011/03/01  Página 11 

Regulamento do Plano de Pormenor de Reabilitação do Núcleo Histórico de São Brás de 

Alportel, pelo que se coloca à consideração da Câmara a pretensão. ------------------------------  

 -------- Pintura da fachada com tinta não areada ou texturada, na cor branca (Cor Existente);  

 -------- O guarnecimento de vãos deverá ser em cantaria de pedra calcária rija, bujardada ou 

amaciada; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A correcta colocação da janela, sem prejuízo de localizar a mesma demasiado 

avançado, consequência de um desenho descuidado das portadas interiores, situação que os 

serviços têm detectado noutras intervenções; -----------------------------------------------------------  

 -------- O reboco da fachada não deverá reduzir excessivamente a saliência dos elementos em 

pedra;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Altura do soco tendo como referência a base da moldura de pedra do vão de porta 

deverão ter uma altura média não inferior a 60cm que deverá ter em conta os confinantes; ---  

 -------- Deverá apresentar o alçado e pormenor da localização das caixas de visita do prédio 

em questão aquando do pagamento; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Para instalações sanitárias ou caixas de pavimento, desde que sejam em pequena 

peças de pedra calcária da região ou em ferro; --------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao logradouro o pavimento a aplicar deverá ser semipermeável, 

contribuindo assim para a drenagem /infiltração das águas pluviais. ------------------------------  

 -------- A caixa de correio é obrigatoriamente embutida na construção ou no muro respeitante 

à mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 12 - As obras de conservação, restauro, reparação (consolidação, correcção de 

dissonâncias) limpeza ou manutenção, devem respeitar a traça original, características 

físicas e elementos arquitectónicos da edificação, pelo que sujeitas às seguintes condições: ---  

 -------- a) Utilizar-se-ão preferencialmente os materiais tradicionais removidos e 

aproveitados, ou outros de igual qualidade e procedência. -------------------------------------------  

 -------- b) A substituição de materiais tradicionais só é permitida nos casos em que a sua 

conservação ou restauro seja comprovadamente impraticável. --------------------------------------  

 -------- c) As reparações das coberturas não podem provocar alteração da sua forma e/ou da 

cércea existente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) A substituição dos telhados é permitida desde que seja mantida a forma, o volume, 

a inclinação e a aparência primitiva dos mesmos. -----------------------------------------------------  

 -------- e) A substituição de rebocos em fachadas apenas é permitida quando seja para 

REQUERIMENTOS 
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recuperar a aparência original do edifício. -------------------------------------------------------------  

 -------- f) A remoção de rebocos com a finalidade de tornar aparentes as alvenarias existentes 

só é permitida quando comprovada ser essa a forma original de acabamento. -------------------  

 -------- g) A substituição de cantarias só é permitida excepcionalmente e quando 

comprovadamente as pedras apresentem degradação irrecuperável. Nestes casos, a 

substituição deve ser por pedras de iguais dimensões e características, excluindo-se em 

absoluto a substituição por capeamento em pedra. ----------------------------------------------------  

 -------- h) Devem ser mantidas nas portas, janelas ou outros vãos os tipos e os materiais 

tradicionais, bem como as proporções dos desenhos e dos enquadramentos dos vãos. ----------  

 -------- i) A substituição de portas e janelas que apresentem características tradicionais só é 

permitida desde que por outras de idêntico material, forma e cor. ----------------------------------  

 -------- 13 - Qualquer publicidade ou placas de sinalização no exterior, carece do respectivo 

licenciamento junto dos serviços municipalizados, que decorrerá após do alvará de licença 

de utilização, essa deverá cumprir todos os requisitos mencionados no disposto do artigo 24º 

do RPPRNH de São Brás de Alportel. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 14 - Face ao solicitado e para prosseguimento do processo, deverá demonstrar que o 

espaço reúne condições para a utilização pretendida, devendo apresentar a Declaração 

prévia de acordo com o art.º 11º e 12º do Decreto-Lei nº 234/2007, de 19 de Junho. ------------  

 -------- 15 - Identificação do Estabelecimento:---------------------------------------------------------  

 -------- Tipo: Estabelecimento de Restauração e bebidas – CAE: 56101; --------------------------  

 -------- Nome: Tapas Bar; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proprietário: Marília de Mendonça Coelho Palma Passos Valente e Herdeiros; --------  

 -------- Entidade Exploradora: Cláudia Patrícia Viegas Costa Guerreiro; ------------------------  

 -------- Capacidade máxima do estabelecimento. 32 Lugares sentados; ---------------------------  

 -------- Área destinada a clientes: 32,00m
2
; -------------------------------------------------------------  

 -------- 16 - Mais se recorda que o encerramento da obra em tapumes, deverá ser licenciada, 

sendo obrigatório a sua colocação de acordo com as normas de segurança, em perfilados de 

alumínio cor branca ou verde-garrafa, devendo respeitar o seguinte: ------------------------------  

 -------- Os tapumes serão colocados de forma a encerrar as obras, em condições de garantir 

a circulação de peões em segurança, num corredor com uma largura mínima de 0,5 m. --------  

 -------- Sempre que necessário, constituir-se-ão plataformas, vedações com corrimão ou 

cobertas que garantam ao público uma passagem convenientemente protegida, devidamente 
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sinalizada, com uma largura mínima de 1m. ------------------------------------------------------------  

 -------- Sempre que seja necessário, deverá prever-se a instalação de sinalização, necessária 

à circulação em segurança, de peões e automóveis. ---------------------------------------------------  

 -------- A instalação de tapumes deverá ser feita de forma a que os mesmos assentem no solo 

em condições sólidas e de maneira a não danificar o pavimento existente. ------------------------  

 -------- O dono da obra é responsável pela reparação de danos causados no pavimento, que 

sejam provocados por erros, acções ou omissões decorrentes da instalação de tapumes. -------  

 -------- Os tapumes utilizados na obra devem ser todos iguais, de chapa metálica de cor 

verde, cinzenta, ou branca e em bom estado de conservação. ----------------------------------------  

 -------- Admite-se igualmente a utilização de rede plástica, de cor resistência e devidamente 

presa verde ou cinzenta, desde que em bom estado, de boa. ------------------------------------------  

 -------- 17 - Analisadas as especialidades apresentadas, estes serviços informam que não têm 

nada a opor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, não haver inconveniente na admissão da 

comunicação prévia, ressalvando no entanto o supra referido no ponto nº 11 da presente 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete o assunto à consideração 

superior.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 66/2010, DE CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE ESTOI, LDA. – 

ALTERAÇÃO E REMODELAÇÃO DO INTERIOR NA RUA DR. EVARISTO 

SOUSA GAGO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 66/2010 

em que o gerente da firma Clínica Médica Dentária de Estói, Lda., com sede na Avª 

Dr. Emiliano da Costa, nº 13, em Estói, município de Faro, solicita a alteração e remodelação 

do interior de uma fracção (prédio existente) para adaptação à instalação de uma Clínica 

Dentária na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, n.º 23, em S. Brás de Alportel. -------------------------  

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

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

Procedimento Administrativo, nos termos da informação técnica de 25 de Fevereiro de 2011, 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão da requerente a alteração e remodelação da clínica 

REQUERIMENTOS 
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dentária – Clínica Médica e Dentária Estói Lda., na fracção em referência, cabe-nos emitir o 

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

 -------- ENQUADRAMENTO NO PU: ------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano de Urbanização da 

Vila de São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003, de 13 de Fevereiro e, publicado em 

Diário da República de 13 de Fevereiro de 2003, I série B: ------------------------------------------  

 -------- O prédio localiza-se em: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- ZONA CONSOLIDADA; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 25º do P.U., Decreto-Lei nº 279/2009, de 6 

de Outubro e Portaria nº 268/2010, de 12 de Maio sem prejuízo das restantes disposições 

regulamentares. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - Pretende a requerente a alteração e remodelação de uma clínica dentária, numa 

fracção autónoma C localizada na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago – em São Brás de Alportel, 

composto por Rés-do-chão centro, destinado a clínica dentária já existente. ----------------------  

 -------- 2 - Trata-se de um edifício de 3 pisos de habitação colectiva e comércio em regime de 

propriedade horizontal constituído por fracções autónomas, o requerente apresentou a 

devida autorização da totalidade dos condóminos de acordo com o 1419º ―Modificação do 

Titulo‖ do Código Civil com a respectiva identificação. ----------------------------------------------  

 -------- 3 - Para que esta Clínica dentária proceda a um processo de licenciamento deverá 

dar cumprimento ao artigo 18º anexo I, II e III, em que o pedido de licenciamento de uma 

clínica ou consultório deve cumprir os requisitos mínimos de equipamento sanitário e ao 

equipamento médico e equipamento geral mencionados na Portaria nº 268/2010, de 12 de 

Maio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - As clínicas dentárias devem situar-se em meios físicos salubres, de fácil 

acessibilidade e que disponham de infra-estruturas viárias, de abastecimento de água, de 

sistema de recolha de águas residuais e de resíduos, de energia eléctrica e de 

telecomunicações de acordo com a legislação em vigor. ----------------------------------------------  

 -------- 5 - A clínica deverá ser dotada de instalações e de equipamento adequado e com 

capacidade para assegurar a qualidade técnica dos tratamentos efectuados, de acordo com 

as normas em vigor sobre a qualidade, segurança e higiene. ----------------------------------------  

 -------- 6 - Deve a clínica dentária respeitar as prescrições estabelecidas para a protecção 
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contra os riscos de exposição a agentes biológicos. ---------------------------------------------------  

 -------- 7 - As instalações técnicas deverão cumprir as seguintes exposições: ---------------------  

 -------- As instalações eléctricas deverão estar de acordo com as regras e condições técnicas 

em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A climatização, nomeadamente aquecimento, ventilação, ar condicionado e extracção, 

quando haja libertação de produtos incómodos ou tóxicos; ------------------------------------------  

 -------- Desinfecção e esterilização de materiais e equipamento utilizado que delas careçam; -  

 -------- Gestão de resíduos; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rede de distribuição de água e avaliação da sua qualidade de acordo com a 

legislação em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segurança contra riscos de incêndio e intrusão; ----------------------------------------------  

 -------- Armazenamento de medicamentos e produtos; -------------------------------------------------  

 -------- 8 - As paredes, tectos, divisórias, portas e o revestimento do pavimento das áreas 

destinadas a tratamentos devem permitir a manutenção de um grau de assepsia e isolamento 

compatíveis com a actividade que se destinam para dar cumprimento às normas genéricas de 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9 - Consultada a entidade exterior de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei 

nº 279/2009, de 6 de Outubro o Cento de Saúde do local emite o seguinte parecer 2/2011 

datado a 15 de Fevereiro do corrente ano: --------------------------------------------------------------  

 -------- Deve ser dado cumprimento ao art.º 18 anexo I e anexo II da Portaria nº 268/2010, de 

12 de Maio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deve ser assegurada a renovação permanente de ar directamente do exterior de todos 

os compartimentos interiores. Quando não for possível, deve ser dotada de dispositivo de 

ventilação artificial com contínua renovação de ar; ---------------------------------------------------  

 -------- Deve cumprir todos os artigos constantes do Decreto-Lei nº 268/2010, de 12 de Maio;   

 -------- Destas mesmas alterações deverá ser-nos dado conhecimento para emissão de 

parecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10 - O presente projecto de arquitectura bem como a memória descritiva deverá 

indicar a designação e a função do compartimento a utilizar no mesmo de acordo com o 

artigo 18º Anexo I, II e III Portaria nº 268/2010, de 12 de Maio. ------------------------------------  

 -------- 11 - Analisado o presente processo verifica-se a inexistência de Projecto de 

Segurança Contra Incêndio ou Ficha de Segurança Contra Incêndio, assim solicita-se 
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consulta no âmbito do regime jurídico da urbanização e da edificação, nos termos e para os 

efeitos previstos no artigo 13º do RJUE, devem ser objecto de consulta externa a seguinte 

entidade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Autoridade Nacional de Protecção Civil, no que respeita a medidas de segurança 

contra risco de incêndios, nos termos do Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de Novembro, e da 

Portaria nº 153/2008, de 29 de Dezembro, de acordo com o artigo 6º do 279/2009, de 6 de 

Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

condições de informação favorável, com base nos pontos supra citados Deverão ser 

apresentados os elementos solicitados nos pontos supra referidos no prazo de 30 dias afim 

destes serviços emitirem parecer final sobre a pretensão. --------------------------------------------  

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

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

 -------- PEDIDO DE VIABILIDADE DE JOSÉ NATALINO GONÇALVES EM 

MESQUITA BAIXA:- Presente um requerimento de José Natalino Gonçalves, residente no 

sítio da Mesquita Baixa, neste município, a solicitar informação acerca da viabilidade de 

edificação futura num prédio localizado no sítio da Mesquita Baixa, neste município, 

anexando para o efeito uma planta de localização. -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente nos termos da 

informação técnica de 24 de Fevereiro de 2011, que abaixo se transcreve. -------------------------  

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

 -------- “Vem o requerente José Natalino Gonçalves solicitar informações face ao PDM, no 

que concerne à viabilidade de construção para terreno assinalado nas plantas, identificado 

pela matriz n.º 859 e registado pelo número 10992. ---------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - 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, com a redacção dada pelo aviso n.º 10012/2009, 

publicado no DR II Série, n.º 99 de 22 de Maio, enquadra-se em: -----------------------------------  

 -------- a) Espaços urbanizáveis para fins industriais – espaço industrial I (artigos 54º ao 56º 

do regulamento do Plano Director Municipal): --------------------------------------------------------  
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 -------- Artigo 54.° - Âmbito e objectivo: -----------------------------------------------------------------  

 -------- 1 — Os espaços urbanizáveis para fins industriais abrangem zonas destinadas à 

instalação de unidades industriais e serviços complementares. --------------------------------------  

 -------- 2 — Os espaços urbanizáveis para fins industriais são constituídos por: -----------------  

 -------- a) Espaço industrial I — área de concentração industrial regional; -----------------------  

 -------- b) Espaço industrial II — zonas de actividades; -----------------------------------------------  

 -------- c) Espaço industrial de reserva «R». ------------------------------------------------------------  

 -------- 3 — O espaço industrial I é abrangido por uma unidade operativa de planeamento e 

gestão (UOP) referida no capítulo IV do presente título. ---------------------------------------------  

 -------- Artigo 55.° - Disposições comuns: --------------------------------------------------------------  

 -------- 1 — Nos espaços urbanizáveis para fins industriais todos os terrenos, bem como as 

edificações existentes, a remodelar, a reconstruir ou a reconverter, destinam-se à instalação 

de indústrias, de armazéns e de serviços complementares e a construção será 

obrigatoriamente precedida de plano de pormenor ou de operação de loteamento, excepto 

nos espaços industriais incluídos no perímetro urbano de Almargens. -----------------------------  

 -------- 2 — A instalação de indústrias transformadoras está sujeita ao licenciamento prévio 

pelas entidades competentes, em conformidade com a legislação aplicável.-----------------------  

 -------- 3 — Nos espaços urbanizáveis para fins industriais os efluentes domésticos das 

unidades serão obrigatoriamente ligados à rede pública ou sistema privado. ---------------------  

 -------- 4 — Nestes espaços os efluentes industriais das unidades serão obrigatoriamente 

precedidos de tratamento, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as 

características da ETAR, onde serão descarregados. --------------------------------------------------  

 -------- 5 — Nestes espaços o abastecimento de água será em sistema privado ou rede 

pública, de acordo com legislação específica. ----------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 56.° - Espaço industrial I: ----------------------------------------------------------------  

 -------- 1 — O espaço industrial I — com a área de cerca de 33 ha — corresponde à área de 

concentração industrial regional prevista no PROT Algarve e destina-se preferencialmente à 

instalação de unidades das classes B e C constantes da tabela anexa ao Regulamento do 

Exercício da Actividade Industrial (Portaria n.° 744-B/93, de 18 de Agosto), desde que pela 

poluição que venham a causar ou pela perigosidade dos materiais armazenados não 

prejudiquem zonas envolventes. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 — A construção no espaço industrial I deverá ser precedida de plano de pormenor 
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ou de operação de loteamento com a área mínima de 10 ha. -----------------------------------------  

 -------- 3 — O plano de pormenor e as operações de loteamento a elaborar para o espaço 

industrial I ficam sujeitos às seguintes regras: ---------------------------------------------------------  

 -------- Índice volumétrico: =/< 3 m3/m
2
; ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Área mínima de cada lote: 2000 m
2
; -------------------------------------------------------------  

 -------- Índice máximo de utilização bruto: 0,4;---------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Estacionamento: um lugar por cada 100 m
2
 de superfície de pavimento. -----------------  

 -------- O terreno em causa é ainda abrangido por plano de pormenor do parque empresarial 

de São Brás de Alportel, ainda em fase de elaboração. -----------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, informa-se que a viabilidade de construção na parcela em análise é 

regulamentada pelo Plano Director Municipal, com destaque para os artigos 54º ao 56º do 

seu regulamento. Salienta-se ainda o facto de a parcela estar inserida dentro da área de 

intervenção do Plano de Pormenor do parque empresarial de São Brás de Alportel, ainda em 

fase de elaboração. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio Martins por fazer parte dos 

órgãos sociais da associação que se vai debater. --------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE BAILES DE CARNAVAL DA ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIAS DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente um requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de S. Brás de Alportel com sede na Rua Vasco da Gama, na Vila de S. Brás de 

Alportel, a solicitar licença para a realização de Bailes de Carnaval no Pavilhão dos 

Bombeiros Voluntários nos dias 5 e 7 de Fevereiro entre as 21 horas e as 2 horas. ---------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização dos eventos 

no local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído conforme solicitada. ------  

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

poder participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião --------------------------------  
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 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

EXTERIORES E INFRA-ESTRUTURAS DO BAIRRO SOCIAL:- Presente o auto de 

recepção definitiva da empreitada da “Requalificação dos espaços exteriores e infra-estruturas 

do Bairro Social”, esclarecendo que a referida obra está em condições de ser recebida 

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

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – PAVIMENTAÇÃO DA EN 2 ENTRE A 

ROTUNDA DA CIRCULAR NORTE E O CRUZAMENTO DO TESOUREIRO:- 

Presente o auto de recepção definitiva da empreitada da “Pavimentação da EN 2 entre a 

rotunda da Circular Norte e o cruzamento do Tesoureiro”, esclarecendo que a referida obra 

está em condições de ser recebida definitivamente. ----------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – AMPLIAÇÃO DA REDE DE 

ESGOTOS NO CAMINHO MUNICIPAL 1205 NA FONTE DO TOURO:- Presente o 

auto de recepção definitiva da empreitada da “Ampliação da rede de esgotos no Caminho 

Municipal 1205 na Fonte do Touro”, esclarecendo que a referida obra está em condições de 

ser recebida definitivamente.-------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AMAL – TARIFÁRIOS MUNICIPAIS DE ÁGUA, SANEAMENTO E 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOS MUNICÍPIOS DO ALGARVE:- Presente o 

ofício n.º SAI/AMAL/162/2011, de 14 de Fevereiro corrente, remetido pela Comunidade 
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Intermunicipal do Algarve a remeter um conjunto de tabelas com o resumo dos tarifários de 

abastecimento de água, saneamento e recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos em 

vigor nos municípios algarvios, à data de Fevereiro de 2011. ----------------------------------------  

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

 -------- AMAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO IN LOCO:- Presente o 

fax n.º SAI/AMAL/2011/157, de 14 de Fevereiro corrente, remetido pela Comunidade 

Intermunicipal do Algarve a informar que o Conselho Executivo daquele órgão reunido em 

07/02/2011 concordou que se formalize um subsídio a atribuir directamente à Associação IN 

LOCO, no sentido de contribuir para a contratação de uma plataforma informática que 

viabilizará o alojamento do Observatório Social. -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação 

In Loco no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), após modificação orçamental. 

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

 -------- PROTOCOLO PARA A RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS E 

POSTERIOR ENCAMINHAMENTO:- Foi presente uma informação elaborada pela 

Técnica Superior de Ambiente relativa ao assunto em epígrafe e o respectivo Protocolo, que 

abaixo se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------- i 

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

 -------- “Assinatura de protocolo para a recolha e encaminhamento de óleos alimentares 

usados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro, os municípios são 

responsáveis pela implementação de recolha selectiva para óleos alimentares usados (OAU). 

Sendo que o Artigo 8.º refere que até 31 de Dezembro de 2011, devem ser disponibilizados 

pelo menos 8 pontos de recolha por cada município com menos de 25 000 habitantes e em 

2015 devem ser disponibilizados 12 pontos de recolha. -----------------------------------------------  

 -------- Atendendo que até à data se encontram disponíveis 6 pontos de recolha, verifica-se a 

necessidade de colocação de maior número destes equipamentos, tendo sido apresentado por 

duas empresas propostas na cedência deste equipamento aquando da recolha e 

encaminhamento deste tipo de resíduos. A empresa Bioalgarve-Unipessoal, Lda., empresa 

que actualmente se encontra a realizar a recolha de OAU com o município e a Reciclimpa, 

reciclagem de resíduos domésticos e industriais, Lda, ambas as empresas apresentam o 

alvará de licença para a realização de operações de gestão de resíduos. --------------------------  
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 -------- De acordo com as propostas que se encontram anexas a este documento, verifica-se 

que a Reciclimpa encontra-se disponível para colocação imediata de 8 oleões, propondo a 

Bioalgarve a colocação apenas de 2 unidades até ao final do ano, colocando mais 2 pontos 

de recolha nos 2 anos seguintes, de modo a que seja cumprida a legislação em vigor. Ambas 

as empresas se disponibilizam para realizar uma campanha de sensibilização ambiental nas 

escolas, para além de que a Reciclimpa contribui com um donativo de 500 € por cada 12500 

Kg de OAU recolhidos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, propõe-se a assinatura de protocolo com a Reciclimpa, atendendo a 

que a sua proposta é mais vantajosa para o município.” ----------------------------------------------  

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

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

 -------- RECICLIMPA – Reciclagem de Resíduos Domésticos e Industriais, Lda., com sede 

na Vivenda da Torrinha, 505W, Sítio da Torrinha, 8400 Lagoa, pessoa colectiva 

n.º 504844695, representada por Fernando Jerónimo e Ana Jerónimo, adiante designada 

abreviadamente por Reciclimpa; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- E -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de São Brás de Alportel, com sede na R. Gago Coutinho, n.º 1 em São Brás 

de Alportel, aqui representada pelo seu Vice-Presidente, Vítor Manuel Martins Guerreiro, 

adiante designada abreviadamente por C.M. São Brás de Alportel; --------------------------------  

 -------- É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo de recolha e transporte de 

óleos alimentares usados provenientes do sector doméstico, integrado pelas cláusulas 

seguintes que as partes se obrigam a cumprir pontualmente e na íntegra. -------------------------  

 ---------------------------------------------- 1.ª Cláusula ----------------------------------------------------  

 ------------------------------------- Obrigações da Reciclimpa -------------------------------------------  

 -------- a) Integrar todos os pontos de recolha referenciados pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel e aceites pela Reciclimpa, na sua rota de recolha de óleos alimentares 

usados; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Colocar 8 oleões, à data da assinatura do presente protocolo, em regime de 

cedência de equipamento, de forma a cumprir o estipulado no Decreto-Lei n.º 267/2009, de 

29 de Setembro de 2009; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Realizar a recolha dos óleos alimentares depositados nos oleões, adquiridos pela 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel e naqueles que serão adquiridos pela Reciclimpa;  
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 -------- d) Realizar o serviço de recolha, somente por profissionais devidamente identificados 

e habilitados, com vestuário próprio, em conformidade com as exigências da Reciclimpa, 

dispondo de viatura e meios adequados à operação a realizar; --------------------------------------  

 -------- e) Manter os oleões limpos interiormente e exteriormente; ----------------------------------  

 -------- f) Respeitar todas as normas existentes em cada ponto de recolha da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Preencher o Modelo A - Guia de Acompanhamento de Resíduos ―MOD 1428 

INCM‖ por cada recolha efectuada, de acordo com a legislação em vigor; -----------------------  

 -------- h) Dar o destino ambientalmente correcto aos resíduos, de acordo com o seu Alvará 

de Licença; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Devolver à Câmara Municipal de São Brás de Alportel a cópia da GAR, (exemplar 

de destinatário) devidamente autenticada, dentro do prazo de 30 dias, após a emissão do 

documento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- j) Enviar relatório anual para a Câmara Municipal, com a indicação das quantidades 

totais de resíduos recolhidos, com a discriminação da quantidade recolhida por ponto de 

recolha;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- l) A Reciclimpa comparticipará, com 500€ na 1ª campanha de sensibilização 

promovida pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel para promoção dos novos pontos 

de recolha; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- m) A Reciclimpa por cada 12500kg de OAU recolhido contribui com um donativo de 

500€ (por ex. para a compra de equipamentos para a recolha do OAU, na comparticipação 

em campanhas de sensibilização ou para fins de ajuda social no concelho de São Brás de 

Alportel). O destino do donativo será designado pela Câmara Municipal e deverá ser aceite 

pela Reciclimpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- 2.ª Cláusula ----------------------------------------------------  

 ----------------- Obrigações da Câmara Municipal de São Brás de Alportel -----------------------  

 -------- a) Planear conjuntamente a recolha de óleos alimentares usados com a Reciclimpa; --  

 -------- b) Indicar à Reciclimpa a criação de novos pontos de recolha, além dos previstos no 

presente Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Dinamizar e promover campanhas de educação e sensibilização ambiental que 

visem orientar os diversos segmentos da população do Concelho, com particular incidência 

para a população estudantil, para uma correcta e eficaz recolha de óleos alimentares usados;  
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 -------- d) Relatar, por escrito, qualquer incumprimento por parte dos profissionais da 

Reciclimpa no desenvolvimento da prestação deste serviço; -----------------------------------------  

 -------- e) Entregar, em exclusividade, à Reciclimpa, todos os resíduos de óleos alimentares 

usados produzidos no concelho de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- 3.ª Cláusula ----------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Obrigações gerais ------------------------------------------------  

 -------- Qualquer alteração ao presente protocolo deve ser previamente acordada através de 

documento escrito e assinado pelas partes; -------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- 4.ª Cláusula ----------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Disposições Finais -----------------------------------------------  

 -------- a) O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer das partes, no caso de 

incumprimento reiterado de alguma delas, sem prejuízo de eventuais indemnizações a que 

haja lugar, e sempre através de carta registada com aviso de recepção enviada à outra parte 

com a antecedência de 30 dias; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Caso o presente protocolo seja denunciado pelo Município de São Brás de Alportel 

os oleões colocados pela RECICLIMPA serão retirados da via pública; ---------------------------  

 -------- c) O presente protocolo é valido pelo período de cinco anos, a contar da presente 

data, renovando-se automaticamente por iguais períodos.” ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente 

protocolo, dando poderes ao Senhor Presidente para o assinar. --------------------------------------  

 -------- OFERTA DE DOIS QUADROS AO MUNICÍPIO:- Presente uma carta remetida 

pelo Sr. Manuel de Sousa Teodoro residente em Poço das Castanhas, neste Município a 

oferecer ao Município dois quadros produto da sua criatividade artística. --------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agradecer a oferta e reconhecer a 

importância do trabalho realizado em prol da cultura do Município. --------------------------------  

 -------- PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE 

TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO – ASSISTENTE OPERACIONAL 

(CANTONEIRO DE LIMPEZA):- Presente a seguinte informação prestada pela Secção de 

Recursos Humanos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na sequência da informação em anexo, da Técnica Superior (Eng.ª do Ambiente), do 

Serviço de Gestão de Resíduos e Limpeza Urbana, a dar conhecimento da necessidade de 
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ocupar mais um posto de trabalho a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), para o serviço acima referido. Esta 

necessidade ocorre devido ao término de dois contratos a termo certo, e considerando que a 

continuidade deste Serviço é imprescindível para assegurar os níveis desejados de qualidade 

ambiental, bem como higiene e salubridade publica, a secção de recursos humanos informa 

que para a categoria em causa existe uma reserva de recrutamento interna, prevista no n.º 1 

do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, constituída com base no 

procedimento concursal n.º 02/2010, o qual visou o preenchimento de 2 postos de trabalho, a 

termo resolutivo certo para a categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), 

cuja lista de ordenação final foi homologada em 29 de Junho de 2010. ----------------------------  

 -------- A Secção de Recursos Humanos, informa ainda que caso seja autorizada a ocupação 

do posto de trabalho pretendido é obrigatório a reserva de recrutamento constituída no 

âmbito da homologação da lista de ordenação final do procedimento concursal para a 

contratação a termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), 

verificando-se que o mencionado procedimento concursal se encontra válido até 28 de 

Dezembro de 2011 conforme previsto na lei.” ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de um posto de 

trabalho de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza), em regime de contrato a termo 

resolutivo certo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PDM - PEDIDO DE 

PARECER:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Revisão do Plano 

Director Municipal de S. Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe ―contratos de 

prestação de serviços‖ que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  
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 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Prestação de Serviços de Revisão do Plano 

Director Municipal de São Brás de Alportel, mais informo que não é trabalho subordinado. --  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: O valor base do 

procedimento é de € 74.550,00 mais IVA (o prazo da prestação de serviços é de 24 meses, 

sendo o valor para 2011 de 39.800,00 + IVA e o restante valor para o ano 2012). Mais 

informo que a presente rubrica será reforçada na próxima alteração orçamental ---------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no nº1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um ―Ajuste Directo”. ------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFESTAÇÃO DE 

RESERVATÓRIOS - PEDIDO DE PARECER:- Presente a seguinte informação prestada 

pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Limpeza e Desinfecção de 

Reservatórios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-
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A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe ―contratos de 

prestação de serviços‖ que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

nº 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) carecem 

de parecer prévio da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Prestação de Serviços de Limpeza e 

Desinfecção de Reservatórios, mais informo que não é trabalho subordinado. -------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento de € 4.500,00 mais IVA. --------------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no nº1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um ―Ajuste Directo‖. ------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE QUATRO 

FOTOCOPIADORAS (ESCOLA MEALHAS, VILARINHOS, COROTELO E 

ALPORTEL) - PEDIDO DE PARECER:- Presente a seguinte informação prestada pelo 
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Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Assistência Técnica de 

Quatro Fotocopiadoras. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe ―contratos de 

prestação de serviços‖ que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

nº 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) carecem 

de parecer prévio da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Prestação de Serviços de Assistência Técnica 

de Quatro Fotocopiadoras, mais informo que não é trabalho subordinado. -----------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento de € 3.180,00 mais IVA, por um período de 36 meses (sendo para 

cabimentar € 900,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor no ano de 2011 e o restante valor 

no restante período). ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no nº1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um ―Ajuste Directo”. ------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 
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prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DAS TAXAS DE 

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DAS APLICAÇÕES AIRC - PEDIDO DE 

PARECER :- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Renovação das Taxas de 

Manutenção e Assistência das Aplicações AIRC: ---------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe ―contratos de 

prestação de serviços‖ que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

nº 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) carecem 

de parecer prévio da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Prestação de Serviços de Renovação das 

Taxas de Manutenção e Assistência das Aplicações AIRC, mais informo que não é trabalho 

subordinado.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- SCA – Contabilidade Autárquica; ----------------------------------------------------------------  

 -------- SGT – Gestão de Tesouraria; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- SGP – Gestão de Pessoal; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- GES – Gestão de Stocks; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- OAD – Obras por Administração Directa; -----------------------------------------------------  

 -------- SIC – Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial; ----------------------------------------  

 -------- SCE – Sistema de Controlo de Empreitadas; ---------------------------------------------------  
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 -------- TAX – Guias de Receitas Gerais;-----------------------------------------------------------------  

 -------- TAX – Gestão de Mercados; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- TAX – Gestão de Publicidade; --------------------------------------------------------------------  

 -------- TAX – Gestão de Habitação; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- TAX – Gestão de Ciclomotores; ------------------------------------------------------------------  

 -------- TAX – Licenças de Condução; --------------------------------------------------------------------  

 -------- SBA – Sistema de Beneficiários da ADSE; ------------------------------------------------------  

 -------- BIS – Sistema de Apoio à Decisão Recursos Humanos; --------------------------------------  

 -------- SGD – Gestão Documental – Registo de Correspondência; ---------------------------------  

 -------- SGD – Workflow/Digitalização Documentos; --------------------------------------------------  

 -------- SPO – Sistema de Processo de Obras. ----------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor do procedimento de € 7.841,00 mais IVA. --------------------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Renovação dos contratos existentes. ---------------------------------------------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM INSTITUTO 

SUPERIOR AFONSO III – ESTÁGIO CURRICULAR DE GESTÃO TURÍSTICA:-  ---  

 -------- Presente um ofício remetido pelo INUAF – Instituto Superior Dom Afonso III, de 

14/02/2011, a remeter uma adenda ao Protocolo de Colaboração, a qual visa proporcionar a 

realização de um estágio nesta autarquia. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente 
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protocolo, dando poderes ao Senhor Presidente para o assinar. --------------------------------------  

 -------- SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FARO – CHEQUE SEM 

COBERTURA:- Presente um ofício de 11 de Fevereiro último, remetido pelos Serviços do 

Ministério Público de Faro, 2ª secção, a informar que foi deduzida acusação relativa ao 

processo n.º 2329/100TAFAR, referente ao cheque sem cobertura. ---------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o procedimento 

adoptado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

pelo Senhor Presidente no período de 16 a 28 de Fevereiro 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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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 443 a 507, 510 

a 512, 514 a 515, 525, 531 a 536, 540, 543 a 551, 577 a 617, 621 a 626, 629 a 630, 637 a 652, 

654 a 667, 671 a 678 no valor de € 201.910,58; --------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 632 a 636, no 

valor de € 47.781,60; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 508 a 509, 513, 516 524, 

526 a 530, 537 a 538, 541 a 542, 552 a 576, 618 a 620, 627 a 628, 631, 653, 666 a 670, 679, 

no valor de € 316.900,64. -----------------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


