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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 7/2011 

da reunião ordinária de 29 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:- Dez horas. ------------------------------------------------------------------  

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 60, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 830.720,55 euros dos quais 

828.028,31 euros em contas de depósito à ordem, 1.000,00 euros em fundo de maneio, 

1.692,24 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  
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 -------- Sendo dez horas, 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 dez horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da Ordem 

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

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

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

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

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

 --------  – Pedido de registo de alojamento local, de Andrew Philip Filbee, em Fonte da Murta;  

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

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

 -------- O Vereador Dr. João Moura questionou o Senhor Presidente acerca da possível 

renúncia ao mandato a fim de ser nomeado como administrador da empresa ALGAR. ----------  

 -------- O Senhor Presidente respondeu que a Assembleia Geral da ALGAR marcada para 

ontem, dia 28 de Março, foi adiada para o próximo dia 14 de Maio. Informou ainda que este 

adiamento se deveu a uma proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António, o Eng.º Luís Gomes, justificada pelo pedido de demissão apresentado 

pelo Primeiro-Ministro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Dr. João Moura perguntou ainda se o Presidente, Eng.º António Eusébio, continua 

com esperanças de ser nomeado como administrador da ALGAR. O Senhor Presidente 

respondeu que atendendo à situação do governo não há certezas de nada e que de momento 

não está a pensar no assunto, pelo que vai continuar a desempenhar as suas funções como 

Presidente de Câmara com todo o empenho como tem feito até à presente data. ------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Presente em proposta, a primeira 

revisão orçamental para o ano económico de 2011, a qual importa em € 10.639,40 (dez mil 

seiscentos e trinta e nove euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------------  

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A presente revisão orçamental - a 1.ª do ano financeiro de 2011, é efectuada tendo 

em vista, o aproveitamento do valor do saldo da gerência anterior no valor € 10.639,40. ------  

 -------- Com esta revisão orçamental e consequente revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos e Mapa das Actividades Mais Relevantes de 2011 será reforçada a seguinte 

rubrica de investimento: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Projecto de “Grandes Reparações nas Viaturas de Resíduos Sólidos”. -------------------  

 -------- De salientar ainda, que com a presente revisão orçamental, foram criados algumas 

rubricas no âmbito das despesas de pessoal, por um lado, porque surgiram novas despesas, 

no âmbito das transferências de competências da educação e assim sendo tornou-se 

necessário inscreve-las adequadamente, por outro lado, por forma a dar cumprimento da Lei 

n.º 4/2009, de 29 de Janeiro, relativamente aos abonos referentes a maternidade, paternidade 

e adopção, anteriormente pagos em remunerações por doença e maternidade/paternidade. ---  

 -------- O projecto “Revisão do Plano Director Municipal de S.B.A. incluindo Cartografia” 

foi prolongado até ao ano 2013, por forma, a satisfazer as condições de prazos do 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foram ainda criadas mais duas acções nos seguintes projectos: ---------------------------  

 -------- No âmbito do projecto “Circular de S. Brás de Alportel” foi criada a acção – 

Aquisição de Serviços Especializados com efeitos para 2012; ---------------------------------------  

 -------- No âmbito do projecto “Programação Cultural em Rede” foi criada a acção – 

Publicidade com efeito em 2011 e 2012. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Para os efeitos supra indicados, recorrer-se-á à globalidade do saldo da gerência 

anterior no valor de € 10.639,40 para o reforço do projecto de investimento, e para as 

dotações em despesas correntes recorrer-se-á às verbas inscritas excedentariamente em 

outras rubricas de despesa corrente. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, a presente revisão orçamental - 1.ª do ano de 2011, reforçará o orçamento 

inicial em € 10.639,40. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2011, tendo em conta os 

montantes orgânicos das receitas e despesas, fica assim estabelecido, em relação à gestão 

PROPOSTAS 
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corrente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- RECEITAS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- (Em euros) -----  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS RECEITAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 

% 

Saldo de 2010   10.639,40 0,08 

Correntes 9.311.213,00 66,06 9.311.213,00 66,00 

Capital 4.784.895,00 33,94 4.784.895,00 33,92 

Somas 14.096.108,00 100,00 14.106.747,40 100,00 

 -------- DESPESAS: ----------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS DESPESAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 

% 

Correntes 9.156.456,00 64,96 9.156.456,00 64,91 

Capital 4.939.652,00 35,04 4.950.291,40 35,09 

Somas 14.096.108,00 100,00 14.106.747,40 100,00 

 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respectivamente na alínea c) do nº 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

a 1.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2011.--------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João Moura, aprová-la e submeter estes 

documentos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da competência que a este 

órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------------  

 -------- 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 3/2011 -----------------------------------  

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço de verba orçamentais 
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designadamente com: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal na Administração Autárquica; ----------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal no Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------  

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

 -------- Despesas com aquisição de serviços na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio 

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

 -------- Investimento em grandes reparações de material de transportes e em edifícios para 

instalações desportivas, recreativas e outros e Apoios a instituições sem fins lucrativos 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 cem mil, novecentos e cinquenta 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 terceira alteração 

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

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

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

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

Grandes Opções do Plano para dois mil e onze, remetendo-se à Secção de Contabilidade para 

a sua implementação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROJECTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE (PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA) APROVAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS E PROPOSTA DE 

CONVITE PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta: -----------------------------------------------  

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

 -------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central Prestação de Serviços -

Produção Artística ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Os Municípios de São Brás de Alportel, Faro, Loulé, Tavira e TMF- Teatro Municipal 

de Faro, E.M, constituíram uma parceria designada por Algarve Central, para 

desenvolvimento de iniciativas culturais; ----------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito dessa parceria foi aprovada a candidatura “Programação Cultural em 

Rede - Algarve Central”, por deliberação da Comissão Directiva do PO Algarve 21 em 

04/08/2009, para a qual é necessário proceder à contratação de um Produtor que assegure a 

coordenação e execução do trabalho em rede, na área da produção das acções programadas, 

pelo agrupamento; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos da lei, designadamente dos Contratos Públicos é necessária a constituição 

de um agrupamento de entidades adjudicantes, o qual a autarquia deliberou integrar, em 

reunião de Câmara de dia 15 de Março de 2011, e aceitou como representante o Município 

de Faro, em vista à formação de um contrato, cuja execução seja do interesse de todos os 

parceiros da candidatura; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O custo total para esta prestação de serviços, para 2011/2012, definido e aprovado na 

candidatura pelo montante de € 24.000,00, acrescido de IVA, será suportado em partes 

iguais por cada um dos parceiros, os Municípios de São Brás de Alportel, de Tavira, de 

Loulé, de Olhão e de Faro e o Teatro Municipal de Faro, onde cabe ao Município de São 

Brás de Alportel o investimento de € 4.000,00 (quatro mil euros), acrescido de IVA, tal como 

reflecte o quadro da minuta de Caderno de Encargos, do procedimento de concurso, 

remetido pela Câmara Municipal de Faro; --------------------------------------------------------------  

 -------- Existe verba para o efeito, prevista nas Grandes Opções do Plano/2011 e objecto de 

reforço na Alteração Orçamental de 29/03/2011; ------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos da lei, é solicitada a aprovação das peças de procedimento para a 

prestação de serviços na área da Produção Artística, remetidas pelo representante do 

agrupamento aos parceiros, na qualidade de entidades adjudicantes; ------------------------------  

 -------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que: ----------------------------------------  

 -------- 1) Nos termos do acima exposto, aprove o Caderno de Encargos, proposto pelo 

representante do agrupamento; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2) Nos termos do acima exposto, aprove a proposta de Convite para abertura do 

procedimento atrás referido;” -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e a 

proposta de convite para a abertura do procedimento. -------------------------------------------------  
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 -------- PROJECTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE (DIRECÇÃO 

ARTÍSTICA) – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO:- O 

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

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

 -------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central Adjudicação do 

Director Artístico --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Integração do Município de São Brás de Alportel, na parceria de produção cultural 

Programação Cultural em Rede - Algarve Central, constituída em agrupamento de entidades 

adjudicantes, para contratação do Director Artístico;  ------------------------------------------------  

 -------- A deliberação camarária desta autarquia, datada de 20 de Julho de 2010, no âmbito 

do Procedimento Concursal para contratação do director Artístico; -------------------------------  

 -------- Que, nos termos da lei, é solicitada a aprovação para procedimento de formação do 

contrato de prestação de serviços na área da Direcção Artística, cujas peças foram remetidas 

pelo representante do agrupamento aos parceiros, na qualidade de entidades adjudicantes; --  

 -------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que:  -----------------------------------------  

 -------- 1) Nos termos do acima exposto, aprove a proposta de adjudicação definitiva, para 

efeitos legais de formalização contratual. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2) Nos termos do acima exposto, aprove a minuta do Contrato a celebrar com o 

Director Artístico Giácomo Scalisi, conforme proposta do Município de Faro representante 

do agrupamento;” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar o procedimento a 

Giácomo Scalisi e aprovar a minuta do contrato. -------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS PARA DESPESAS CORRENTES E ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:- O senhor Presidente Eng.º António Eusébio 

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

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

 -------- “No âmbito das suas atribuições e apoio na área da Educação, necessita esta 

autarquia de responder à solicitação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, em 

seu ofício nº 258 de 16/03/2011, no que diz respeito à transferência de verbas destinadas a 

PROPOSTAS 
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despesas correntes para funcionamento geral e para as actividades de enriquecimento 

curricular e de apoio à família, assim proponho: ------------------------------------------------------  

 -------- Ser transferida a 1ª tranche deste ano lectivo 2010/2011 no valor de (2500.00€) dois 

mil e quinhentos euros.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

autorizando a transferência de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) ao Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas, remeter cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DO CONCELHO:- O senhor Presidente Eng.º António Eusébio apresentou a 

seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “VERBAS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DO CONCELHO. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo no passado ano transacto sido concluído o protocolo com o Ministério da 

Educação relativo ao Plano Nacional de Leitura; estando as Bibliotecas Escolares todas sob 

a orientação do Agrupamento único – José Belchior Viegas – com experiência na gestão das 

suas colecções, solicitou a bibliotecária municipal que a verba habitual para as aquisições 

fosse entregue directamente à gestão do agrupamento através das suas professoras-

bibliotecárias, facilitando assim as respectivas aquisições de propostas novas para as 

bibliotecas escolares do concelho, permanecendo as aquisições de novidades e outras na 

gestão directa da biblioteca municipal. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e face ao pedido já recepcionado em oficio nº 50 de 21/01/2011 do 

agrupamento; proponho que a verba de aquisições inscrita em orçamento para o ano de 2011 

seja entregue ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas numa tranche única de mil 

euros (1.000€).” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

autorizando a transferência de € 1.000,00 (mil euros) ao Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas, remeter cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------  
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 -------- XI CONCURSO DE CARNAVAL – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS:- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro: ---------------------------  

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

 -------- “ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS - XI CONCURSO DE CARNAVAL 2011 --------------  

 -------- Realizada a edição de 2011 do Carnaval Tradicional de São Brás de Alportel, no 

passado dia 8 de Março, bem como o XI Concurso de Carnaval, com a participação de 21 

concorrentes às categorias a concurso, organizado nos termos das Normas aprovadas para o 

efeito;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a apreciação do júri, nos termos dos critérios de classificação, foram 

apurados o 1º, o 2º e o 3º classificados de cada uma das três categorias previstas; --------------  

 -------- Com base no atrás exposto e de acordo com os prémios definidos nas Normas 

aprovadas por deliberação camarária em 1 de Fevereiro de 2011, proponho à Câmara 

Municipal que delibere aprovar o pagamento dos mesmos aos seguintes participantes: --------  

 -------- CATEGORIA - I - Grupo com carro acompanhado por um mínimo de 7 elementos: -  

Classificação Designação / Associação ou localidade Pontos  Prémio 

1º. “Saloon” – Associação Cultural Sambrasense   89 262,50€ 

2º. “Portugal de Pernas para o Ar” – Rancho 

Típico Sambrasense   

78 168,75€ 

3º. “Flinstones Holidays in Algarve” – 

Associação CDR Nexense  

74 75,00€ 

 -------- CATEGORIA - II - Grupo a pé acompanhado por um mínimo de 4 elementos: ---------------  

Classificação Designação / Associação ou localidade Pontos  Prémio 

1º. “Místicos “– Dina Pinto 87 187,50€ 

2º. “Cabaré” – Grupo de Amigos da Praça 82 112,50€ 

3º. “O Flautista de São Brás” – CCD da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás 

de Alportel  

79 56,25€ 

 -------- CATEGORIA - III – Individual – Até 4 elementos, desde que represente uma única 

personagem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Classificação Designação / Associação ou localidade Pontos  Prémio 

1º. “Carrinho de Surpresas” – João Florêncio 

Barros 

81 75,00€ 

2º.  “A Carochinha e o João Ratão” – Maria 

Vicente Pinto 

73 37,50€ 

3º.  “Centauro” – Brálio Moreira  72 18,75€ 

PROPOSTAS 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, efectuar as transferências conforme 

proposta apresentada, por entender que esta iniciativa se insere no âmbito da alínea b) do n.º 4 

do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 9/2011, DE EMÍDIO CRUZ – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 3 PISOS E CAVE, EM CAMPINA:- Presente 

o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 9/2011, em que Emídio Cruz, 

residente na Rua Luís Bívar, n.º 33-D, nesta Vila, solicita informação prévia quanto à 

possibilidade de construção de um prédio com 3 pisos mais cave, num prédio que possui no 

sítio da Campina, neste município.------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente do conteúdo 

da informação técnica de 25 de Março de 2011 que abaixo se transcreve.--------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente, a informação quanto à possibilidade de 

edificabilidade de um prédio com 3 pisos mais cave abaixo da cota de soleira, no terreno em 

referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -----------------------------------------------  

 -------- Enquadramento do P.U. da Vila de São Brás de Alportel: ---------------------------------  

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

 -------- ZONA DE EXPANSÃO DE MÉDIA DENSIDADE-UOPG3; -----------------------------------------  

 -------- VERDE PÚBLICO DE PROTECÇÃO E ENQUADRAMENTO A POENTE; ----------------------------  

 -------- CONFINA A POENTE COM VIA URBANA E RIBEIRO; ----------------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 31º e 41º do PU, sem prejuízo das restantes 

disposições regulamentares. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

num terreno localizado na Campina composto por prédio rústico – Terreno para construção 

urbana com uma área de 414,00m
2
, confinando a Nascente com estrada e a Poente com 

ribeiro descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 14700/20050817. -----------------  

 -------- 2 - As zonas de expansão de média densidade, as edificações estão sujeitas aos 

seguintes condicionamentos: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A área mínima de lote é de: -------------------------------------------------------------------  

 -------- 350 m
2
 para a habitação unifamiliar isolada; --------------------------------------------------  

 -------- 300 m
2
 para a habitação unifamiliar e colectiva geminada; ---------------------------------  

 -------- 240 m
2
 para a habitação unifamiliar e colectiva em banda; ---------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- b) O número máximo de pisos é de: ------------------------------------------------------------  

 -------- Dois para a habitação unifamiliar isolada; ----------------------------------------------------  

 -------- Dois para a habitação unifamiliar e colectiva geminada; ------------------------------------  

 -------- Dois para a habitação unifamiliar em banda; -------------------------------------------------  

 -------- Três para a habitação colectiva em banda; ----------------------------------------------------  

 -------- c) O índice de implantação líquido máximo é de: --------------------------------------------  

 -------- 0,4 para a habitação unifamiliar isolada; ------------------------------------------------------  

 -------- 0,5 para a habitação unifamiliar e colectiva geminada; -------------------------------------  

 -------- 0,6 para a habitação unifamiliar e colectiva em banda; -------------------------------------  

 -------- d) O índice de construção líquido máximo é de: ----------------------------------------------  

 -------- 0,6 para a habitação unifamiliar isolada; ------------------------------------------------------  

 -------- 0,8 para a habitação unifamiliar e colectiva geminada; -------------------------------------  

 -------- 1,5 para a habitação unifamiliar em banda; ---------------------------------------------------  

 -------- 1,8 para a habitação colectiva em banda; ------------------------------------------------------  

 -------- e) O índice de impermeabilização máximo é de 0,7. -----------------------------------------  

 -------- 3 - Nas zonas inseridas em Verde Público de Protecção e de Enquadramento deverão 

cumprir os seguintes condicionalismos: ------------------------------------------------------------------  

 -------- As Zonas Verdes Públicas de Protecção e Enquadramento, a rede viária, linhas de 

água e imóveis constituindo áreas de elevada importância ambiental e cénica no contexto do 

tecido urbano, devem ser considerados como elementos essenciais na definição do 

"continuum natural" primário do aglomerado. ---------------------------------------------------------  

 -------- Nestas zonas não é permitida a impermeabilização do solo devendo ser efectuadas 

acções que maximizem a sua importância atrás considerada, nomeadamente em termos de 

material vegetal como espécies autóctones e tradicionais da paisagem vegetal regional, numa 

ocupação não inferior a 80% da área da respectiva Zona. -------------------------------------------  

 -------- As zonas associadas à rede viária podem assumir a forma de alinhamentos de 

árvores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não é permitido o derrube de árvores em maciço ou isoladas, bem como a destruição 

do coberto vegetal e do solo. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Quanto à linha de água que confronta a propriedade do requerente deverá 

cumprir o disposto Decreto-Lei nº 46/94, de 22 Fevereiro de acordo com o artigo 55º do 

mesmo, carecendo de parecer prévio da Administração da Região Hidrográfica do Algarve 
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em que esta edilidade deverá solicitar emissão de parecer ao organismo responsável. ----------  

 -------- 5 - Mais se informa que a presente confina com o loteamento nº 1/94, assim 

informamos o requerente que a futura proposta deverá comtemplar os estacionamento de 

acordo com a Portaria nº 216-B/06, de 3 de Março, dentro da parcela em questão. -------------  

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

 -------- Face ao exposto a possibilidade de viabilidade, tendo em conta a dimensão do terreno 

de 414,00m
2
 do requerente será viável a construção de habitação unifamiliar e colectiva em 

banda.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A pretensão deve ser desenvolvida de forma a não comprometer uma evolução urbana 

para aquele local. Tendo como base uma solução apoiada no espírito da perequação, 

evitando uma solução geradora de desigualdades, deverá apresentar um estudo (ante-

projecto), visando um desenho de projecto urbanístico de apoio à decisão. -----------------------  

 -------- Assim sendo, aponta-se para uma solução que tenha em conta as prescrições supra 

referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROCº Nº 1/2011, DE MANUEL MARTINS NEGRÃO JÚNIOR, LDA. – 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO, EM CAMPINA – RUA 1º DE MAIO:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o número 1/2011, em que a firma Manuel 

Martins Negrão Júnior, Lda. com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 52 – R/chão, na Vila de 

S. Brás de Alportel, solicita o licenciamento da Operação de Loteamento sito na Rua 1º de 

Maio, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Aprovar o projecto de arquitectura do loteamento urbano; ---------------------  

 -------- Segundo – Aquando da entrega dos projectos das especialidades, no prazo de seis 

meses, deverá o requerente fazer prova que o loteamento não carece de posto de 

transformação.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – No tocante à zona de cedência com a área de 829 metros quadrados, o 

município pretende recebê-la devidamente regularizado com tout-venant e pó de pedra 

devidamente delimitado com pin’s na zona do passeio. -----------------------------------------------  

 -------- Quarto – Dar conhecimento da informação técnica à firma requerente para 

cumprimento de todos os pontos. -------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Pretende a requerente o licenciamento da Operação de Loteamento para 

constituição de 16 lotes destinado a implantação de habitações unifamiliares e 1 lote de 

Edifício em Banda perfazendo uma totalidade de 22 fogos, sito na Rua de 1º de Maio, São 

Brás de Alportel, incluindo os artigos nº 24301 e 24269 registados na Conservatória do 

Registo Predial de São Brás de Alportel nº 15642/20080108 e 16686/20091203. ----------------  

 -------- Após o transmitido no ofício nº 399 de 04/02/2011, vem a empresa requerente sujeitar 

à apreciação destes serviços a adenda ao projecto de arquitectura relativo à Operação de 

Loteamento nº 1/2011. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após apreciação dos elementos entregues há a informar: -----------------------------------  

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

eficaz pelo Aviso nº 1852/2009, publicado em Diário da República de 20 de Janeiro de 2009, 

2ª série nº 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presente operação de Loteamento localiza-se em ZONA DE EXPANSÃO DE 

MÉDIA DENSIDADE, TRESPASSADO POR VIA URBANA, regendo-se pelas disposições 

dos artigos 31º do RPU da Vila de São Brás de Alportel sem prejuízo das restantes 

disposições regulamentares. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Quanto a valores urbanísticos a apurar, tem-se: ------------------------------------------  

 -------- a) Área total a aplicar à intervenção: 8130,00 m² de acordo com os Registos da 

Conservatória Predial; -------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- b) Área de implantação: 2430,00m
2
; ------------------------------------------------------------  

 -------- c) Área de construção: 4320,00m
2
; --------------------------------------------------------------  

 -------- d) Nº total dos fogos: 22; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Nº de lotes propostos: 16 moradias com 210,00m
2
 a.b.c. destinadas a habitação + 

habitação colectiva; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Nº de estacionamentos públicos: 35 lugares; ------------------------------------------------  

 -------- g) Nº de estacionamentos privados (dentro dos lotes): 18 lugares (1 por lote); ----------  

 -------- h) Áreas a ceder pela aplicação da Portaria nº 216-B/06, de 3 de Março: ----------------  

 -------- Espaços verdes e de utilização colectiva: 662,67 m², o promotor cedeu 694,00m
2
; ------  

 -------- Equipamentos de utilização colectiva: 829,00m
2
 cumprimento da portaria; --------------  

 -------- Faixa de rodagem: 1279,00m
2
; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Estacionamento: 436,00m
2
; -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- Passeios: 922,00m
2
; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, verifica-se que a proposta – nestas circunstâncias e características, resulta em 

conformidade com os parâmetros de edificabilidade definidos em RPU da vila de São Brás de 

Alportel e a Portaria nº 216-B/06, de 3 de Março: -----------------------------------------------------  

 -------- 3 - No âmbito do ponto anterior, a proposta prevê a existência de um espaço 

destinado a Equipamento de Utilização Colectiva com uma área de 829,00m
2
. A natureza do 

Equipamento não está definido, ficando à Consideração da Câmara Municipal o destino a 

dar a este espaço, no entanto o promotor propõe, enquanto não for definido e construído o 

equipamentos, dotar este espaço de um parque de estacionamento automóvel conforme peça 

desenhada folha nº 100 do presente processo. Situação que se remete à consideração 

superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Informa a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos – DASU a conformidade da 

localização dos contentores para o depósito de resíduos sólidos urbanos indiferenciados e 

recicláveis, indicando que os mesmos deverão ter no mínimo uma capacidade de 3 m³. 

Deverá a Câmara Municipal indicar à requerente qual o modelo apropriado que deverá ser 

colocado no local, sendo o modelo a utilizar SOTKON MODELO Y (conforme folha em 

anexo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Relativamente às acessibilidades, informamos que a presente proposta apresenta 

termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de acessibilidades referindo a 

conformidade da proposta com o Decreto-Lei nº 163/08, de 8 de Agosto, sendo entregue o 

respectivo Plano de acessibilidades, pelo qual o promotor deverá ter em conta na execução 

do presente loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Deverá o promotor ter em conta as seguintes condições/recomendações e 

normativas, visando uma melhoria urbanística que a seguir se enumeram: -----------------------  

 -------- Arranjos Exteriores – Espaços verdes: ---------------------------------------------------------  

 -------- O espaço verde deve resultar num conjunto coerente e estruturante do desenho 

urbano, sem plantação de relva ou prados mas, com plantação de espécies de fácil 

manutenção, devendo o revestimento do solo ser feito com espécies herbáceas ou arbustivas e 

casca de pinheiro, por forma a evitar ao aparecimento de ervas daninhas e reduzir o risco de 

erosão;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Preferencialmente, deve utilizar-se espécies de flora local ou outras exóticas, desde 

que adaptadas as condições climatéricas locais, de forma a permitir um maior sucesso e 
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menor manutenção e assegurar a drenagem natural; a regularização climática, protecção 

dos ventos dominantes através de sebes e criar zonas de sombra e integração paisagística; ---  

 -------- O plano de rega deve ser automático, sem prejuízo de outra solução tecnicamente 

justificável, devendo a rede ser diferenciada da rede geral de distribuição; -----------------------  

 -------- Os elementos sintomáticos da presença de água com interesse cultural nomeadamente 

poços tanques, noras, sistema de rega, devem ser preservados, recuperados e integrados nas 

novas funções do espaço; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após a execução do ramal de rega deve o promotor solicitar ao Serviço de Águas, a 

instalação do contador de rega, que após a recepção definitiva da obra passa para o nome de 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na delimitação das “áreas de equipamento” com os percursos pedonais, com os 

percursos pedonais, dever-se-á estabelecer barreiras arquitectónicas, através de elementos 

ou pinos – em forma cilíndrica ou paralelepipédica – de pedra, betão ou ferro, até uma altura 

máxima de 0,30m, por forma a impossibilitar o acesso e apropriação automóvel a essas 

áreas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mobiliário Urbano: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A urbanização deve prever ser dotada de mobiliário urbano ou qualquer outro tipo de 

equipamento, desmontável ou fixo, designadamente: floreiras, papeleiras, bancos, 

bebedouros, bocas-de-incêndio, a instalar nos espaços exteriores públicos; por forma a dotar 

a urbanização de uma apetência humanizante. ---------------------------------------------------------  

 -------- Arruamentos Viários e Pedonais: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Nos passeios não devem ser implantados elementos urbanos, designadamente, postes, 

mobiliário urbano, sinalética, marcos de incêndio, recipientes para o lixo, postos de 

transformação, que obstruam ou interrompam o espaço livre em todo o passeio em todo o seu 

cumprimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As “baias” de estacionamento público devem ser delimitadas na pavimentação e 

ganhar uma forma homogénea – sem descontinuidade – ao longo dos arruamentos da 

urbanização; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os arruamentos devem ser arborizados no mínimo numa das suas frentes e com 

espécies adequadas, devendo as árvores resultarem alinhadas e instaladas em caldeira. 

Podendo adoptar – se uma solução de arborização intercalada com estacionamento; ----------  

 -------- Os passeios, lancis, áreas pedonais e áreas de estacionamento, devem ser 
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pavimentados de acordo com o projecto da rede viária – valorizando os aspectos de natureza 

estética e dos materiais da região, o qual permite uma maior estabilidade, resistência e 

conservação; no universo eco – urbanístico e paisagístico uma descontinuidade de textura de 

materiais e minimização e impermeabilização do solo; -----------------------------------------------  

 -------- Nas áreas de acesso a estacionamento, deve o lancil e o respectivo passeio baixar à 

cota do pavimento da faixa de rodagem ou ser rampeado, em ambas as soluções o ressalto 

máximo admissível é de 2cm de acordo com o Decreto-Lei nº 163/06, de 8 de Agosto. ----------  

 -------- A altura dos lancis, nas imediações das passagens de peões, é de 0,12m, por forma a 

facilitar o rebaixamento até 0,02m, a toda a largura das “zebras” e a superfície do passeio 

que lhe fica adjacente proporcione uma inclinação suave de acordo com o Decreto-Lei 

nº 163/06, de 8 de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os estacionamentos deverão ficar sobrelevados cerca de 0,03, em relação às faixas de 

rodagem em conformidade com o Decreto-Lei nº 163/06, de 8 de Agosto. -------------------------  

 -------- Rede de Esgotos e Águas Pluviais: --------------------------------------------------------------  

 -------- A rede das águas pluviais deve ser distinta e não constituir um sistema unitário com a 

rede de esgoto doméstico, pelo que não é admissível a ligação daquela rede ao colector de 

esgotos domésticos existentes. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rede de Abastecimento de Água: ----------------------------------------------------------------  

 -------- O ramal de alimentação para o marco de água deve ser corrigido para 90mm, de 

acordo com artigo 56º do Diário República nº 23/93 de 23 de Agosto. -----------------------------  

 -------- Resíduos Sólidos Urbanos: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A urbanização deve ser dotada de equipamentos de recolha selectiva de resíduos 

sólidos urbanos, de forma a satisfazer as necessidades humanas do loteamento; -----------------  

 -------- O promotor deve contactar os serviços técnicos do DASU, no sentido de obter 

informação sobre o modelo de recipientes a adoptar para área onde se insere a urbanização.  

 -------- 7 - Alerta-se para a necessidade de formalizar o Regulamento de Loteamento, 

estipulando medidas preventivas e cautelares, ordenando a colocação de “periféricos” ou 

outros elementos que possam adulterar a fachada com a exposição para via pública, 

nomeadamente de: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Generalidades; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sistema Viário; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Parcelamento do solo; -----------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2011/03/29  Página 22 

 -------- Características das Edificações; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Tratamento dos Espaços Exteriores; ------------------------------------------------------------  

 -------- Quadro de Discriminação dos Lotes (áreas, uso); --------------------------------------------  

 -------- Medidas cautelares do Autor do Projecto. ------------------------------------------------------  

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

 -------- Face à informação supra, estes serviços pronunciam-se no sentido do deferimento, 

segundo o ponto 4 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com redacção 

dada pelo Decreto-Lei nº 26/10, de 30 de Março. ------------------------------------------------------  

 -------- Solicita-se que o executivo se pronuncie sobre o ponto nº 3 supra referido. --------------  

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

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

 -------- PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE ANNA OPHEM EM 

MESQUITA ALTA:- Presente um requerimento de Anna Maria Ligthart Van Ophem, 

residente no sítio da Mesquita Alta, Cx. Postal 542-A, neste município, a solicitar o registo de 

uma moradia como estabelecimento de alojamento local no sítio da Mesquita Alta, neste 

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

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

de 25 de Março de 2011, que a seguir se transcreve, o seguinte: -------------------------------------  

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

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 15 de Junho de 2011. -------------------  

 -------- 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 moradia 

– Casa Jean - com 3 quartos e capacidade para 6 pessoas, no Sítio da Mesquita Alta, em São 

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

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

 -------- 1 - Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de licença n.º16 de 

15/03/1993 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O presente registo foi instruído correctamente a 18/03/2011 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 
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estabelecidas na Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho. ---------------------------------------------  

 -------- 3 - Durante o período de 60 dias úteis (até 15 de Junho de 2011) 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.” ---------  

 -------- PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE ANDREW PHILIP 

FILBEE, EM FONTE DA MURTA:- Presente um requerimento de Andrew Philip Filbee, 

residente no Reino Unido, a solicitar o registo de uma moradia como estabelecimento de 

alojamento local no sítio da fonte da Murta, neste município. ----------------------------------------  

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

de 28 de Março de 2011, que a seguir se transcreve, o seguinte: -------------------------------------  

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

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 22 de Junho de 2011. -------------------  

 -------- 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 moradia 

– Casa da Paz - com 3 quartos e capacidade para 7 pessoas, no Sítio da Fonte da Murta, em 

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

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

 -------- 1 - Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de licença n.º 34 de 

23/03/2005 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O presente registo foi instruído correctamente a 25/03/2011 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.-----------------------------------------------  
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 -------- 3 - Durante o período de 60 dias úteis (até 22 de Junho de 2011) 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.” ---------  

 -------- LICENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS, DE JOSÉ 

ANICA, EM ALPORTEL:- Presente um requerimento de José Gabriel da Luz Anica, 

residente em Alportel de Baixo, neste município, a solicitar parecer acerca da instalação de 

exploração pecuária com 121 caprino/ovinos, em Alportel, neste município. ----------------------  

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

localização, não existem inconvenientes no exercício de exploração pecuária no local 

pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da informação técnica ao 

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIFICAÇÃO DE CONVENIÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE 

EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, DE RUI BERNARDO, EM PORTELA:- Presente um 

requerimento de Rui Filipe Pires Bernardo, residente no Sítio da Portela, Cx. Postal 207, 

neste município, a solicitar parecer acerca da instalação de exploração pecuária com 100 

ovinos e 100 caprinos, no sítio da Portela, neste município. ------------------------------------------  

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

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

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

pretensão, de acordo com a informação técnica de 25 de Março de 2011, que deve ser dada 

conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIFICAÇÃO DE CONVENIÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE 

EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, DE RUI BERNARDO, EM CORTE/JUNCAIS:- Presente 

um requerimento de Rui Filipe Pires Bernardo, residente no Sítio da Portela, Cx. Postal 207, 
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neste município, a solicitar parecer acerca da instalação de exploração pecuária com 400 

caprinos, 600 ovinos e 20 bovinos, no sítio da Corte/Juncais, neste município. -------------------  

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

localização, não existem inconvenientes no exercício de exploração pecuária no local 

pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da informação técnica ao 

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- APN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. – PEDIDO DE CERTIDÃO – 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL:- Presente um requerimento da firma APN 

Investimentos Imobiliários, S.A., com sede na Rua da Serração, n.º 1, em Muge, município 

de Salvaterra de Magos, a solicitar certidão de localização face ao PDM – Plano Director 

Municipal das parcelas assinaladas na planta em anexo ao requerimento. --------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar nos termos da 

informação técnica de 17 de Março de 2011, que abaixo se transcreve. ----------------------------  

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

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A requerente APN investimentos imobiliários S.A. solicita certidão de localização face 

ao PDM (Plano Director Municipal) das parcelas assinaladas na planta em anexo ao 

requerimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - Pelo Plano Director Municipal (PDM) de São Brás de Alportel, aprovado pela 

Assembleia Municipal de 22 de Março de 1995, eficaz pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 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, e aprovado pela Assembleia Municipal de 11 de Dezembro, o local da 

pretensão classifica-se em: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Espaço de Indústria Extractiva Consolidada I (enquadrado na secção VII do 

Capítulo II do regulamento do PDM, artigos 58º e 59º). ----------------------------------------------  

 -------- b) Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) da área de concentração 

industrial regional (enquadrado na secção III do Capítulo IV do regulamento do PDM, 

artigos 81º e 82º). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O local da pretensão é também abrangido por pedreira existente n.º 5332, 
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actividade que se enquadra ao abrigo do Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6/10 com as 

alterações introduzidas pelo DL n.º 340/2007, de 12/10. ---------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior. -----------  
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 -------- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2010:- 

Presentes ao órgão executivo o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas de 

Execução Orçamental, os Anexos às Demonstrações Financeiras, o Relatório de Gestão e 

todos os restantes documentos de prestação de contas constantes do Anexo I, integralmente 

preenchidos, relativa ao período que decorreu de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de 

dois mil e dez, para efeitos de discussão e votação, a fim de serem apresentados ao respectivo 

órgão deliberativo e posterior remessa ao Tribunal de Contas e restantes entidades a que alude 

o Decreto-Lei número cinquenta e quatro A, barra, noventa e nove, de vinte e dois de 

Fevereiro e respectivas alterações, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), anexo ao diploma em apreço. ------------------------------------------  

 -------- Feita a respectiva análise por todos os membros do executivo municipal, passou-se à 

discussão dos referidos documentos de que se salientam os seguintes pontos:---------------------  

 -------- a) Pela análise ao Balanço (à data de trinta e um de Dezembro de dois mil e dez), 

verifica-se que apresenta um activo líquido total de € 47.004.899,62 (quarenta e sete milhões, 

quatro mil, oitocentos e noventa e nove euros e sessenta e dois cêntimos), o passivo total de 

€ 10.092.663,12 (dez milhões, noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e três euros e doze 

cêntimos). Demonstra-nos ainda um património de € 46.626.402,77 (quarenta e seis milhões, 

seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e dois euros e setenta e sete cêntimos) e o resultado 

líquido negativo do exercício no valor de € 2.957.040,80 (dois milhões, novecentos e 

cinquenta e sete mil, quarenta euros e oitenta cêntimos). ----------------------------------------------  

 -------- b) Na Demonstração de Resultados, verifica-se que o valor global de proveitos e 

ganhos cifrou-se em € 11.224.832,66 (onze milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos 

e trinta e dois euros e sessenta e seis cêntimos) e o valor global de custos e perdas foi de 

€ 14.181.873,46 (catorze milhões, cento e oitenta e um mil, oitocentos e setenta e três euros e 

quarenta e seis cêntimos), no que se traduz num resultado líquido negativo do exercício de 

€ 2.957.040,80 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quarenta euros e oitenta 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Os Mapas de Execução Orçamental apresentam um saldo de dotações orçamentais 

relativas ao ano de dois mil e nove de € 593.168,94 (quinhentos e noventa e três mil, cento e 

sessenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos) e encerra para o ano de dois mil e onze com 

um saldo de operações orçamentais de € 10.639,40 (dez mil, seiscentos e trinta e nove euros e 

quarenta cêntimos), tendo sido cobradas receitas no montante de € 11.686.766,12 (onze 
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milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis euros e doze cêntimos) e 

sido efectuadas despesas no valor de € 12.269.295,66 (doze milhões, duzentos e sessenta e 

nove mil, duzentos e noventa e cinco euros e sessenta e seis cêntimos). ----------------------------  

 -------- d) Quanto aos Fundos de Operações de Tesouraria entraram nos cofres municipais 

€ 659.164,10 (seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e quatro euros e dez 

cêntimos) e saíram € 674.521,80 (seiscentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um 

euros e oitenta cêntimos). No que respeita a contas de ordem, as garantias e cauções prestadas 

no decurso do ano findo foi de € 231.536,10 (duzentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e 

seis euros e dez cêntimos) e de receita virtual liquidada, o valor de € 1.474.761,33 (um 

milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um euros e trinta e três 

cêntimos), o valor das garantias e cauções devolvidas foi de € 49.161,29 (quarenta e nove mil, 

cento e sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos), e a receita virtual cobrada foi 

€ 1.473.849,90 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e nove 

euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Os Anexos às Demonstrações Financeiras, mais não são de que as notas 

justificativas dos valores apresentados em Balanço e em demonstração de resultados, bem 

como a justificação de casos excepcionais que não foram considerados em balanço por 

situações ainda não regularizadas em termos de imobilizado, como por exemplo, bens imóveis 

que ainda não foram descritos na Conservatória do Registo Predial. --------------------------------  

 -------- f) Finalmente, foi debatido o teor do Relatório de Gestão do ano de dois mil e dez, 

que consiste na descrição das acções realizadas no ano em apreciação, das justificações pelos 

atrasos e, ou dificuldades surgidas na concretização dos objectivos previsionais respectivos, 

bem como a visão sobre a perspectiva futura. -----------------------------------------------------------  

 -------- Neste documento ainda se propõe a aprovação do resultado negativo líquido do 

exercício de € 2.957.040,80 (dois milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quarenta euros e 

oitenta cêntimos) e que o mesmo seja transferido para a conta relativa a resultados transitados.  

 -------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente, determinou que se 

passasse à sua votação global, o que se verificou, tendo-se então concluído que os 

documentos de prestação de contas em causa foram aprovados, por maioria, com a abstenção 

do Vereador Dr. João Moura. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter todos os documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação a fim de ser dado cumprimento ao disposto na alínea c) 
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do n.º 2 do art. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- NORMA DE CONTROLO INTERNO:- Presente a norma de controlo interno 

elaborada pela Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, da qual consta cópia nos 

documentos anexos à presente acta. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a norma de controlo 

interno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO” – III 

EDIÇÃO:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro realçou mais uma iniciativa da autarquia, a 

III Edição da Quinzena Gastronómica – Sabores do Caldeirão, apresentando para aprovação 

do órgão executivo as normas que a seguir se transcrevem. ------------------------------------------  

 -------- Normas: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- “PREÂMBULO -------------------------------------------------------  

 -------- A realização anual da Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão” visa a 

promoção turística do município, potenciando os valores da Tradição. ----------------------------  

 -------- Procura-se aliar as tradições culturais e religiosas do Domingo de Páscoa, ponto alto 

no calendário turístico do município à boa gastronomia tradicional. Boa gastronomia, que 

não é apenas saborosa, mas é também saudável, porque preserva as características da 

alimentação mediterrânica, um dos padrões alimentares mais saudáveis do mundo. ------------  

 -------- Não se trata de um concurso, mas apenas de uma mostra de gastronomia, sem que 

estejam previstos quaisquer prémios ou distinções individuais, mas tão só a promoção do 

colectivo de restaurantes participantes, no quadro da promoção turística do município. -------  

 -------- Na sua terceira edição, a Quinzena Gastronómica integra a campanha promocional 

“Nesta Páscoa, todos os Sentidos vão dar a São Brás de Alportel”, a qual constitui um 

importante esforço de promoção, por parte do município. --------------------------------------------  

 ------------------------------------------ DOS OBJECTIVOS: -------------------------------------------------  

 -------- 1. Promoção turística do município, aliando o valor da gastronomia ao cartaz 

turístico – Festa das Tochas Floridas – um dos mais relevantes eventos do município; ---------  

 -------- 2. Promoção turística, no âmbito da recente integração do município na Rede 

Slowcities, uma rede mundial de cidades que têm em comum a preservação de um conjunto 

de valores em que assenta a vida com qualidade, entre os quais a gastronomia tradicional, 

associada ao conceito de “slow-food”, em contraponto com o “fast-food”, que acarreta um 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2011/03/29  Página 30 

conjunto de prejuízos para a saúde; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Valorização da gastronomia tradicional e apoio à restauração local, importante 

sector económico do município; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Valorização da alimentação mediterrânica, sendo o culminar de todo um trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido, com o projecto “São Brás à Mesa”, associando-se às 

comemorações do Dia Mundial da Saúde (7 de Abril); ------------------------------------------------  

 -------- 5. Valorização do comércio tradicional e da produção local, no âmbito do trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido nesta área tendo como núcleo central o Mercado 

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

 -------------------------------------------- DA ORGANIZAÇÃO: ----------------------------------------------  

 -------- 1. A Quinzena Gastronómica é organizada pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, com a colaboração dos restaurantes locais e da Administração Regional de Saúde 

do Algarve, bem como da Associação de Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve. --------  

 -------- 2. Para a realização da iniciativa, a Câmara Municipal nomeia uma comissão 

organizadora a quem cabe efectuar o contacto com os restaurantes, elaborar as normas, 

determinar os requisitos e apurar os restaurantes que participam. ---------------------------------  

 -------------------------------- DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: --------------------------------------  

 -------- A Quinzena Gastronómica decorre de 9 a 25 de Abril nos restaurantes participantes. -  

 ------------------------------------------ DA PARTICIPAÇÃO: -----------------------------------------------  

 -------- 1. Podem participar os estabelecimentos de restauração do Município de São Brás de 

Alportel, que se encontrem devidamente legalizados e que aceitem respeitar as presentes 

normas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Após um primeiro contacto estabelecido pela Câmara Municipal, os restaurantes 

interessados devem preencher uma ficha de participação, com um conjunto de elementos 

necessários, quer ao cumprimento dos requisitos, quer à divulgação que constitui o objectivo 

principal do evento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Cabe à Comissão Organizadora avaliar do respeito por um conjunto de requisitos, 

que se prendem sobretudo com critérios de qualidade e coerência com os valores da 

alimentação mediterrânica. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ DOS REQUISITOS: --------------------------------------------  

 --------------------------------------- EMENTA SABORES DO CALDEIRÃO ---------------------------------  

 -------- 1. O restaurante participante deve apresentar uma proposta de refeição “Sabores do 
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Caldeirão”, que constitui a sugestão da quinzena gastronómica para os seus clientes. ---------  

 -------- 2. A proposta de refeição “Sabores do Caldeirão” é constituída por: ---------------------  

 -------- a) 1 Entrada; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) 2 Pratos principais (sendo que um deve ter na base da sua constituição borrego ou 

cabrito, devido à tradição da Páscoa); -------------------------------------------------------------------  

 -------- c) 1 Sobremesa; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) 1 Vinho (do Algarve); ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Os pratos constantes da proposta “Sabores do Caldeirão” poderão ou não integrar 

a ementa geral do restaurante. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Os pratos constantes da proposta deverão ter na base da sua constituição 

ingredientes tradicionais da Serra do Caldeirão, não sendo permitidos pratos característicos 

do litoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. As sugestões da Quinzena deverão ter em conta a quadra festiva da Páscoa na qual 

se insere, procurando em pelo menos um dos pratos integrar uma sugestão inspirada nas 

tradições gastronómicas da Páscoa.----------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. As sugestões da Quinzena deverão ter, na sua constituição, alguns ingredientes 

adquiridos no Mercado Municipal, dado que a valorização do comércio tradicional constituí 

um dos objectivos desta iniciativa. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. Os pratos constantes da proposta deverão respeitar os valores tradicionais da 

alimentação mediterrânica, nomeadamente através de: -----------------------------------------------  

 -------- a) Utilização do azeite; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Utilização de ervas aromáticas para temperos; --------------------------------------------  

 -------- c) Utilização de produtos da época; -------------------------------------------------------------  

 -------- d) Utilização de ingredientes característicos da alimentação mediterrânica (tais 

como: tomate, pimento, alho, azeitona); -----------------------------------------------------------------  

 -------- e) Respeito pelo equilíbrio nutricional do prato. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------- DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ----------------------------------  

 -------- 1. Os estabelecimentos de restauração participantes são obrigados a informar o 

horário de funcionamento e de encerramento semanal, aquando do preenchimento da Ficha 

de Participação, de modo a que esta informação seja divulgada nos materiais informativos. --  

 -------- 2. Os estabelecimentos participantes deverão estar abertos durante o domingo de 

Páscoa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3. No decorrer desta iniciativa, os restaurantes poderão optar por alterar a sua folga 

semanal, devendo dar conta desta alteração à organização, incluindo a mesma na Ficha de 

Participação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------- DOS DEVERES DOS ESTABELECIMENTOS ---------------------------------  

 -------- Os estabelecimentos de restauração participantes são obrigados a respeitar um 

conjunto de normas: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Respeitar o horário de funcionamento indicado na Ficha de Inscrição, a qual serve 

de base à divulgação da Quinzena Gastronómica; -----------------------------------------------------  

 -------- 2. Disponibilizar os pratos constantes da proposta “Sabores do Caldeirão” durante o 

decorrer da Quinzena Gastronómica; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Cumprir os requisitos expostos acima, os quais constituem requisitos e condições 

necessárias à sua participação; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Assinar um termo de responsabilidade, que se junta em anexo a estas normas; -------  

 -------- 5.Apresentar em local visível o elemento identificativo da participação na Quinzena 

Gastronómica, fornecido pela organização; ------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Utilizar os materiais de comunicação e divulgação fornecidos pela organização, de 

modo a apresentar uma imagem uniformizada; ---------------------------------------------------------  

 -------- 7. Proporcionar um espaço para a valorização da alimentação mediterrânica, 

mediante a disponibilização para consulta do livro editado pela autarquia “São Brás à Mesa 

A Alimentação Mediterrânica, uma Alimentação Saudável” e de um conjunto de materiais 

informativos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Roteiros turísticos. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Folhetos promocionais da Quinzena Gastronómica e da Festa das Tochas Floridas.  

 -------- d) Outros indicados pela organização. ----------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- DOS DEVERES DA ORGANIZAÇÃO --------------------------------------  

 -------- 1. Cabe à Câmara Municipal, entidade organizadora da Quinzena Gastronómica, 

concretizar o Plano de Comunicação da iniciativa, de modo a assegurar a melhor divulgação 

possível, no quadro das possibilidades da autarquia. -------------------------------------------------  

 -------- 2. Cabe à Câmara Municipal produzir todos os materiais de comunicação e assegurar 

a realização do conjunto de acções, que abaixo se enumeram: --------------------------------------  

 -------- a) Produção de imagem promocional, a qual será adaptada a todos os materiais 

promocionais e também materiais de apoio; ------------------------------------------------------------  
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 -------- b) Realização de Conferência de imprensa (no Mercado Municipal) para 

apresentação pública do evento; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Envio de Notas Informativas para comunicação social local, regional, nacional e da 

especialidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Envio de Notas Informativas, no âmbito do serviço INFORMAÇÃO on LINE; -----------  

 -------- Criação de um dossiê próprio para o evento no sítio do município na Internet; ---------  

 -------- Divulgação na Agenda “São Brás Acontece”; -------------------------------------------------  

 -------- Divulgação nas Redes Sociais; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserção de anúncios publicitários na imprensa local, regional e nacional; --------------  

 -------- Realização de campanhas na rádio local e rádio regional; ----------------------------------  

 -------- Colocação de moopies e cartazes em locais de maior visibilidade; ------------------------  

 -------- Colocação de outdoors no município e na região; --------------------------------------------  

 -------- Publicação de folheto promocional a distribuir massivamente na região, 

especialmente em zonas turísticas (postos de turismo, hotelaria, etc), integrando o evento na 

campanha promocional “Nesta Páscoa, todos os Sentidos vão dar a São Brás de Alportel; ----  

 -------- Colocação de placas de sinalização dos restaurantes participantes; -----------------------  

 -------- Colocação de elemento identificativo de participação nos restaurantes participantes; -  

 -------- Uniformização de materiais: ementas, cartazes e outros. ------------------------------------  

 ------------------------------------------ DISPOSIÇÕES FINAIS ----------------------------------------------  

 -------- 1. Em tudo o mais omisso nestas normas, decidirá a organização desta iniciativa, a 

cargo da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. ------------------------------------------------  

 -------- 2. A participação nesta iniciativa, por parte dos restaurantes, implica a aceitação das 

cláusulas destas normas.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes normas. --------  

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

corpos sócias da associação que a seguir se vai debater. ----------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS:- Presente a comunicação de 15 de Novembro de 2010, remetido pela 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de € 1.000,00 (mil euros) 

para fazer face às despesas inerentes à realização das diversas actividades constantes no seu 
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plano de actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 

€ 750,00 (setecentos e cinquenta euros) por entender que as actividades desenvolvidas se 

integram no disposto da alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção da 

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

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- 

Presente uma comunicação da Paróquia de S. Brás de Alportel, de 04 de Outubro de 2010, a 

solicitar a concessão de uma verba mensal que permita minorar as despesas decorrentes da 

publicação do Jornal “Viladentro”. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal para o 

ano em curso no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), com efeitos retroactivos ao mês 

de Janeiro, por entender que esta publicação se insere no disposto da alínea b) do n.º 4 do 

art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------  

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

uma carta remetida pelo Clube Águias da Mesquita, de 03 de Fevereiro último a solicitar a 

atribuição de apoio financeiro para auxiliar o grupo de Charolas. -----------------------------------  

 -------- Por falta de entrega da certidão das Finanças, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, adiar a atribuição do subsídio para a próxima reunião do executivo. ---------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS PARA A PEÇA DE TEATRO EM INGLÊS:- Presente o ofício 

n.º 222, de 11 de Março último, remetido pela Escola Secundária José Belchior Viegas, a 

solicitar a concessão de um subsídio no valor de € 740,00 para minimizar os custos de 

deslocação da Companhia de Teatro Etc (English Theatre Company), que virá encenar uma 

Peça de Teatro em Inglês no Cine-Teatro de S. Brás de Alportel, no âmbito do 

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

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

valor de € 375,00 (trezentos e setenta e cinco euros) por entender que a acção mencionada se 

integra no disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
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alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Foi ainda deliberado, por 

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

 -------- PAGAMENTO DE QUOTAS À ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- Presente 

a factura n.º 031, de 18 de Março último da Associação Rota da Cortiça, com sede na Rua 

Gago Coutinho, n.º 18, nesta Vila, a solicitar o pagamento da quota anual àquela associação, 

cujo valor se cifra em € 125,00 (cento e vinte e cinco euros). ----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o seu pagamento. -----------  

 -------- PAGAMENTO DE QUOTAS À APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 

VÍTIMA:- Presente a nota de dívida n.º 2011/321, de 15 de Março último, da APAV – 

Associação de Apoio à Vítima, com sede em Lisboa, respeitante à quota anual àquela 

associação, cujo valor se cifra em € 700,00 (setecentos euros). --------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o seu pagamento. -----------  

 -------- 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 15 a 28 de Março 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 898 a 900, de 

904 a 914, de 917 a 980, de 996 a 998, de 1016 a 1081, de 1086 a 1094 no valor de 

257.380,78 euros; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 888 a 897, de 901 a 903, de 

915 a 916, de 981 a 995, de 999 a 1015, de 1082 a 1085, no valor de 531.132,04 euros. --------  
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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 Administrativa Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


