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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 8/2011 

da reunião ordinária de 12 de Abril de 2011 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José 

Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça D’Aragão e Moura. -------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, ausente por motivos profissionais. ------------------  

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ----------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. ------------------------------------------  

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

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 70, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 679.713,85 euros dos quais 

676.707,37 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 2.006,48 

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

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

 -------- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, distribuiu pelo executivo camarário uma 

cópia da proposta relativa ao novo tarifário de águas, saneamento e resíduos sólidos e outra do 

projecto de regulamento dos campos de ténis. Ambos os documentos deverão ser submetidos 

à aprovação do executivo numa próxima reunião deste órgão. ---------------------------------------  

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

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

 --------  - Oferta de quadro pintado a óleo; ---------------------------------------------------------------  

 --------  - Pedido de viabilidade de construção para efeitos de IMI, Salvador Gonçalo de 

Orduna Viegas Louro, Rua João Rosa Beatriz; ---------------------------------------------------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA DO CENTRO DE APOIO À FONTE 

FÉRREA:- O Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA OCUPAÇÃO DO 

CENTRO DE APOIO AO PARQUE DA FONTE FÉRREA ---------------------------------------  

 -------- Pretende-se, com presente proposta, proceder à realização de uma hasta pública para 

ocupação do Centro de Apoio ao Parque da Fonte Férrea, adiante designado por Centro, e 

respectivas instalações sanitárias, sitos no Parque da Fonte Férrea, no município de São 

Brás de Alportel, com arrematação, nos seguintes termos: -------------------------------------------  

 -------- 1. Prazo – O período de ocupação é anual, sendo renovável automaticamente (caso 

não haja lugar a renúncia), até um prazo máximo de 5 anos, com início a partir da emissão 

do alvará de concessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Base de Licitação - A arrematação será feita a quem oferecer maior quantitativo 

acima da base de licitação que se fixa em €250,00, com lanços fixados num mínimo de 

€50,00.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao valor da arrematação acrescerá I.V.A. à taxa legal em vigor. --------------------------  

 -------- 3. Entidade que dirige a Praça - A hasta pública terá lugar perante a Câmara 

Municipal, no próximo dia 26 de Abril, pelas 15h00, em sede de reunião ordinária a realizar 

na sala de reuniões do Edifício dos Paços do Município. ---------------------------------------------  

 -------- 4. - Acto Público: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4.1 - Os arrematantes serão devidamente identificados e, quando não sejam os 

próprios, deverão apresentar procuração bastante. Quando representem pessoa colectiva, 

devem apresentar também documento que comprove os poderes de que se arrogam. ------------  

 -------- 4.2 - A Câmara reserva-se o direito de não adjudicar ao maior lanço oferecido 

quando reconheça não ser esta proposta a que melhor cumpre os objectivos pretendidos para 

o espaço, e quando se verificar haver conluio entre os licitantes ou outras situações 

anómalas, o que será deliberado na própria reunião camarária. -----------------------------------  

 -------- 4.3 - A licitação termina quando o senhor presidente tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto. --------------------------------------------------------------  

 -------- 5 – Adjudicação e Pagamento: ------------------------------------------------------------------  

 -------- 5.1- Terminada a licitação nos termos do número anterior, é feita a adjudicação a 

quem tenha oferecido o preço mais elevado. ------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- 5.2- Após a adjudicação deverá o interessado, de imediato, proceder à liquidação 

integral do preço, na secção de taxas e licenças. -------------------------------------------------------  

 -------- 5.3- O interessado deverá ainda proceder à entrega de todos os documentos que lhe 

forem exigidos, sob pena de se considerar a adjudicação sem efeito. -------------------------------  

 -------- 6 - Título de Concessão: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6.1- Da arrematação em hasta pública é lavrado, em duplicado, um auto, designado 

«auto de arrematação», com as respectivas condições de pagamento e identificação do 

adquirente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6.2- O alvará de concessão, titulando os direitos e deveres do concessionário, será 

expedido no prazo máximo de sessenta (60) dias a contar da data da arrematação. -------------  

 -------- 6.3- Com o título de concessão, transfere-se para o concessionário o direito à 

ocupação do Centro de Apoio, ficando aquele responsável para além do estipulado no 

referido Alvará, por todos os encargos respeitantes ao exercício da sua actividade que 

decorram de lei aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6.4 O direito de ocupação e respectivo título de concessão a que se referem os 

números anteriores não são transmissíveis. -------------------------------------------------------------  

 -------- 6.5- A autorização para venda de bebidas e comidas, no Centro de Apoio fica sujeita 

às exigências definidas na lei. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Deveres do Concessionário: ------------------------------------------------------------------  

 -------- 7.1- Garantir o funcionamento do centro ao fim-de-semana e durante a semana, 

assegurando a sua abertura, no mínimo seis dias por semana, num período mínimo de 3 

horas de manhã e 3 horas de tarde.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- 7.2- Assegurar a prestação dos serviços e o desenvolvimento das actividades que 

competem ao Centro, de acordo com os seus objectivos, e conforme a nota informativa em 

anexo a estas normas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7.3.- Desenvolver actividades que visem a dinamização do Parque da Fonte Férrea, 

no âmbito da promoção turística do município, informando a Câmara Municipal do plano de 

actividades a desenvolverem. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7.4- Colaborar com a Câmara Municipal na divulgação turística do município, 

nomeadamente através de informação e aconselhamento a visitantes. -----------------------------  

 -------- 7.5 – Dar apoio a actividades a realizar no Parque da Fonte Férrea, nomeadamente 

na área da educação e sensibilização ambiental, bem como eventos e desportos de natureza; -  
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 -------- 7.6 - Manter em bom estado de limpeza e higiene as instalações sanitárias, assim 

como garantir a sua abertura no horário referido no ponto anterior e a todo o público. --------  

 -------- 7.7 - Cumprir com o pagamento mensal de uma renda no valor de €150,00, 

actualizável de acordo com o coeficiente estipulado anualmente em diploma legal. -------------  

 -------- 7.8 - O encargo mensal com a renda não incluiu os encargos respeitantes ao consumo 

de água e electricidade, que deverão ser pagos pelo concessionário, de acordo com os 

consumos facturados, e mediante realização de devidos contratos de fornecimento. -------------  

 -------- 7.9 - Assegurar as obras de conservação necessárias, bem como as despesas relativas 

à limpeza e manutenção de todas as instalações concessionadas. -----------------------------------  

 -------- 7.10- Responsabilizar-se pela segurança e vigilância do Centro. --------------------------  

 -------- 7.11- Conceder o espaço à Câmara Municipal, quando por esta solicitado, para 

realização de actividades, com aviso prévio, com antecedência de 7 dias. -------------------------  

 -------- 7.12 – Nas situações referidas no número anterior, o concessionário não pode impedir 

o livre acesso da organização da actividade ao fornecimento de electricidade e das 

instalações sanitárias do Centro de Apoio. --------------------------------------------------------------  

 -------- 7.13 - Os consumos resultantes das situações referidas no ponto anterior são a cargo 

da organização. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 – Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8.1- As obras de conservação incumbem ao titular da concessão, e poderão ser 

realizadas por iniciativa deste, mas sempre com conhecimento prévio do Município, ou em 

cumprimento de intimação camarária. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 8.2- À excepção das obras previstas no ponto anterior, não é permitida a realização 

de quaisquer outras sem autorização prévia por escrito da Câmara Municipal. ------------------  

 -------- 8.3- Todas as obras efectuadas autorizadas ou não, uma vez feitas ficam a fazer parte 

integrante do espaço, sem que tal dê direito ao concessionário a qualquer indemnização. -----  

 -------- 9 - Denúncia do Alvará de Concessão: ---------------------------------------------------------  

 -------- 9.1- A Câmara Municipal ou o concessionário poderão denunciar o alvará de 

concessão, com a antecedência de 60 dias sobre a data em que pretendem fazer cessá-lo. -----  

 -------- 9.2- A denúncia deve ser realizada por meio de carta registada com aviso de 

recepção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10 - Caducidade do Direito de Ocupação: -----------------------------------------------------  

 -------- 10.1- O direito à ocupação caduca nas seguintes situações: --------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- a) Tiver expirado o período de tempo autorizado à ocupação do espaço; -----------------  

 -------- b) Por morte, declaração de insolvência, falência ou outra forma de extinção do 

titular;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Por renúncia do titular (conforme artigo 9.1); ----------------------------------------------  

 -------- d) Por violação dos termos supra estabelecidos ou no respectivo alvará. -----------------  

 -------- 10.2 - A declaração de caducidade não confere ao concessionário direito a qualquer 

indemnização. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- ANEXO | NOTA INFORMATIVA -------------------------------  

 -------- SERVIÇOS A PRESTAR E ACTIVIDADES A DESENVOLVER PELO CENTRO 

DE APOIO AO PARQUE DA FONTE FÉRREA: ---------------------------------------------------  

 -------- Proporcionar aos visitantes o devido acolhimento no Parque da Fonte Férrea (com 

acesso a instalações sanitárias) e prestar informação ao nível dos valores naturais, 

nomeadamente fauna e flora existentes no local; -------------------------------------------------------  

 -------- Promover actividades que visem a dinamização do Parque da Fonte Férrea, segundo 

plano de actividades a apresentar previamente à Câmara Municipal; ------------------------------  

 -------- Promover e organizar exposições, sob a temática ambiental; -------------------------------  

 -------- Prestar apoio didáctico às visitas e actividades realizadas ao Parque, no âmbito dos 

seus objectivos de educação e sensibilização ambiental; ----------------------------------------------  

 -------- Colaborar com a Câmara Municipal no desenvolvimento de parcerias no âmbito da 

educação e sensibilização ambiental; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Colaborar com o Centro de Interpretação e Educação Ambiental no desenvolvimento 

de actividades e iniciativas de informação e sensibilização ambiental; -----------------------------  

 -------- Colaborar com o Gabinete Municipal de Protecção Civil e Defesa das Florestas no 

desenvolvimento de acções de informação e sensibilização, para a prevenção de fogos 

florestais e defesa da floresta; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prestar apoio às actividades de educação ambiental realizadas no Parque da Fonte 

Férrea, sobretudo aquelas que são dirigidas aos jovens da população escolar; bem como aos 

eventos desportivos, em modalidades de natureza e aventura; ---------------------------------------  

 -------- Colaborar na promoção e divulgação das actividades do município; ----------------------  

 -------- Colaborar na promoção turística do município, nomeadamente através de informação 

e aconselhamento a visitantes.” ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  
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 -------- Primeiro – Promover no dia 26 de Abril de 2011, pelas 11h30m, a hasta pública 

constante na presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Fixar os valores indicados na presente proposta como base de licitação e 

lances mínimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA DE 2011:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta elaborada pelo Vice-

Presidente Dr. Vítor Guerreiro: ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA – 2011 ------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do previsto nas Normas de Funcionamento da Feira da Serra em vigor, 

proponho à Câmara Municipal a seguinte constituição da Comissão Organizadora da Feira 

da Serra 2011: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Vice-Presidente; -------------------------------------------  

 -------- Marlene de Sousa Guerreiro, Vereadora a Tempo Inteiro; ----------------------------------  

 -------- Dora de Jesus Graça Barradas, Adjunta do Presidente; -------------------------------------  

 -------- Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão Administrativa Municipal; ---------------  

 -------- Sónia Cristina Tasquinha Ferreira da Silva, Técnica Superior;” ---------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e concordou com a presente proposta.--------------------  

 -------- PROJECTO ALGARVE CENTRAL – ESTUDO DA MOBILIDADE 

INTERMUNICIPAL:- Presente a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: ----------  

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

 -------- “Projecto Algarve Central – Estudo da Mobilidade Intermunicipal ----------------------  

 ------- Os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel e Tavira designados por 

“Algarve Central” apresentaram uma candidatura, ao Programa Estratégico, “Redes 

Urbanas para a Competitividade e Inovação”, a qual foi aprovada por deliberação da 

Comissão Directiva da Autoridade de Gestão de 30/04/2009, cujo protocolo de financiamento 

no âmbito do Programa Operacional do Algarve 2007-2013 foi celebrado em 6 de Julho de 

2009. Recentemente o Município de Albufeira integrou esta rede urbana. -------------------------  

 ------- A comparticipação financeira aprovada para a execução dos projectos do Programa 

Estratégico, corresponde à aplicação de uma taxa FEDER de 45% do investimento elegível. 

PROPOSTAS 
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 ------- Com a aprovação do Programa Estratégico é necessário concretizar os projectos, 

contribuindo assim para melhorar a capacidade competitiva e a eficácia de governância no 

Algarve Central. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Um dos projectos aprovados foi a elaboração do “Estudo da Mobilidade Interurbana”, 

cujos objectivos definidos foram os seguintes: ----------------------------------------------------------  

 ------- · Validar e projectar os fluxos de passageiros inter-urbanos; ---------------------------------  

 ------- · Detectar potenciais sistemas de transportes para o futuro; ----------------------------------  

 ------- · Validar as suas condições de viabilidade e sustentabilidade. --------------------------------  

 ------- Os Municípios do Algarve Central deparam-se com vários problemas relacionados com 

a mobilidade e com as acessibilidades, o que em nada contribui para a qualidade de vida dos 

seus habitantes e visitantes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que se refere à rede rodoviária, verificam-se muitas vezes congestionamentos 

relacionados com a convergência para os centros das cidades e mais precisamente em 

relação a Faro como principal centro administrativo, verificando-se movimentos pendulares 

significativos. A inexistência de vias reservadas para o transporte colectivo rodoviário não 

potencia a sua utilização e contribui para o uso do veículo individual. ----------------------------  

 ------- O uso de veículo individual agrava os problemas de estacionamento, contribui para a 

deterioração da qualidade do espaço público e do ambiente. ----------------------------------------  

 ------- O planeamento da mobilidade, as acções inovadoras de promoção da mobilidade, as 

relações entre ordenamento do território e a mobilidade, bem como a organização do sistema 

de transportes têm consequências directas no aumento da qualidade de vida das populações e 

são elementos fundamentais nas políticas urbanas dos municípios. ---------------------------------  

 ------- Os problemas estão identificados, sendo necessário a colaboração, não só dos 

municípios da rede, do próprio Instituto para a Mobilidade e Transportes Terrestres, mas 

também de outras entidades competentes nesta matéria, bem como dos operadores de 

sistemas de transportes públicos quer sejam os operadores privados na área rodoviária e a 

entidade pública que gere a ferrovia. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Neste sentido, a elaboração do Estudo da Mobilidade Intermunicipal do Algarve 

Central irá contribuir para encontrar uma solução para os problemas que afectam todos os 

que se deslocam neste território. --------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Pretende-se pois estudar a mobilidade interurbana de modo a permitir um trabalho 

aprofundado sobre os actuais níveis de transporte existentes no que diz respeito aos dois 

sistemas de transportes públicos, de modo a verificar as melhores soluções de transporte 

entre os centros urbanos desta rede de cidades, bem como as condições de viabilidade de 

implementação de outros meios de transporte. ---------------------------------------------------------  

 ------- Esse estudo deverá ser baseado na recolha de dados estatísticos existentes, bem como 

na verificação de futuros potenciais utilizadores de uma rede de transportes bastante 

reforçada em relação à actual oferta existente (detectando-se o que poderemos designar por 

procura escondida), bem como pela validação de novos sistemas de transportes alternativo 

e/ou complementares dos actuais).------------------------------------------------------------------------  

 ------- Prevê-se que o custo deste projecto seja de € 190.000,00 acrescido do IVA à taxa legal 

em vigor, a suportar em partes iguais pelos 6 Municípios do Algarve Central, € 31.666,67 

acrescido do IVA, prevendo-se a seguinte distribuição anual: ---------------------------------------  

 ------- 2011 - € 15.833,33; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2012 - € 15.833,33. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No âmbito do Programa Estratégico do Algarve Central ficou definido que o Município 

de Faro assumia a liderança e que a coordenação técnica dos vários projectos seria dividida 

pelos 6 Municípios, ao nível dos procedimentos de organização e contratualização dos 

subprogramas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Neste sentido a dinamização das tarefas referentes à Operação/área de actuação 

Mobilidade será coordenado pelo Município de Olhão.-----------------------------------------------  

 ------- Para a formação do contrato de execução do estudo da mobilidade interurbana, 

propõe-se que seja constituído um agrupamento de entidades adjudicantes composto pelos 

Municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel e Tavira. -----------------------  

 ------- Para que a realização do estudo de mobilidade interurbana seja concretizado e uma 

vez que a responsabilidade da coordenação do mesmo é do Município de Olhão é necessário 

iniciar o processo de contratação com a designação do representante do agrupamento. ------  

 ------- Carecendo as aquisições de serviços de parecer prévio vinculativo do órgão executivo, 

independentemente da natureza da contraparte, de acordo com o disposto nos n.
os

 2 e 4, do 

artigo 22.º, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 

PROPOSTAS 
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para 2011, proponho ainda que a Ex.ª Câmara delibere relativamente a esta aquisição de 

serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De acordo com o Código de Contratação Pública (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro), o agrupamento de entidades adjudicantes com vista à formação de um contrato cuja 

execução seja de interesse de todas encontra-se definido no art.º 39.º, sendo necessário para 

o efeito designar o representante do agrupamento para efeitos do procedimento de formação 

do contrato, sendo que as decisões de contratar, de escolha do procedimento, de qualificação 

dos candidatos e de adjudicação são tomadas em conjunto pelos órgãos competentes dos 6 

municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando o exposto, proponho que seja designado como representante do 

agrupamento o Município de Olhão para efeitos do procedimento de formação do contrato 

da elaboração do “Estudo da Mobilidade Inter-urbana”, nos 6 Municípios que compõem o 

Algarve Central e aprovadas as peças do procedimento. ---------------------------------------------  

 ------- Tendo em consideração o valor do contrato a celebrar, proponho que o tipo de 

procedimento a adoptar seja o concurso público, conforme estabelecido na alínea b) do n.º 1 

do art.º 16.º, na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º e nos termos dos art.
os

 130.º e seguintes do 

Código dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proponho ainda que seja designado o júri do procedimento, nos termos do n.º 1 do art.º 

67.º do CCP, composto pelos seguintes elementos: ----------------------------------------------------  

 ------- Presidente – Dina Correia, Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico do 

Município de Olhão; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1.º vogal efectivo – João Vargues, Director de Departamento de Planeamento 

Estratégico do Município de Faro; -----------------------------------------------------------------------  

 ------- 2.º vogal efectivo – Francisco Carvalho, Chefe de Divisão de Transito e Mobilidade do 

Município de Tavira; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1.º e 2.º vogais suplentes – António Cruz e Aquiles Marreiros, Técnicos Superiores dos 

Municípios de Loulé e Albufeira respectivamente. -----------------------------------------------------  

 ------- Mais informo que o procedimento será iniciado após a constituição do agrupamento, a 

designação do seu representante, autorizada a despesa e escolhido o tipo do procedimento, 

por parte dos Municípios que constituem o agrupamento.” ------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a presente proposta. --------  

 -------- ASSOCIAÇÃO CITTASLOW PORTUGAL – REPRESENTANTES PARA OS 

ÓRGÃOS SOCIAIS:- O Senhor Presidente Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Considerando a candidatura deste município para participação no movimento 

“Cittaslow” na Assembleia-geral Internacional realizada em Orvieto – Itália em 28 Junho 

2008,   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a mesma foi aceite e recebido do movimento o respectivo diploma 

de adesão, tornando-se S. Brás de Alportel membro efectivo desde 2008, -------------------------  

 -------- Considerando a aprovação de estatutos para a associação portuguesa já realizada em 

Assembleia Municipal de 2 de Fevereiro 2009,  --------------------------------------------------------  

 -------- Considerando esta adesão em conjunto com os municípios de Tavira, Silves e Lagos 

que nas mesmas datas também integraram o movimento e com os quais continuamos a 

desenvolver trabalho no sentido de criar a Associação Portuguesa das “Cittaslow”;  ----------  

 -------- Proponho nomear como representantes deste município, António Paulo Jacinto 

Eusébio (de acordo com estatutos internacionais art.º 9º representante do município); Vitor 

Manuel Martins Guerreiro e Marlene de Sousa Guerreiro como elementos a participar em 

Assembleia Geral de Constituição da Associação Cittaslow Portugal, e disponíveis para 

integrar a lista dos respectivos órgãos sociais.” -------------------------------------------------------  

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

 -------- FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA DO LIVRO “QUEM DO ALTO OLHAR”:-  

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

 -------- “Edição de Livro – “Quem do Alto Olhar”- Projecto de Escrita Colaborativa ---------  

 --------------------------------------- Preço de Venda ao Público -----------------------------------------  

 -------- Sob a designação de Projecto Tochas Floridas, a Biblioteca Municipal de São Brás de 

Alportel lançou aos professores e alunos do Agrupamento de Escolas de São Brás de Alportel 

a proposta de colaboração para um projecto de escrita colaborativa, na área da produção 

poética. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta ideia incidiu sobre uma das mais importantes tradições de São Brás de Alportel - 

a Procissão da Aleluia, no Domingo de Páscoa. -------------------------------------------------------  

 -------- Esta iniciativa teve como objectivos: ------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- - A valorização das tradições em torno das quais se estruturou a identidade deste 

espaço /comunidade «São Brás de Alportel». -----------------------------------------------------------  

 -------- - Divulgar a tradição das Tochas Floridas, pois entre as tradições São-brasenses é 

perene no tempo, atravessa gerações e diferentes grupos sociais. -----------------------------------  

 -------- - Divulgar e fazer renascer o gosto pela “trova”, pela “quadra popular”, por recriar 

em verso ritmado os afectos, os sentimentos e as esperanças. ----------------------------------------  

 -------- Para levar a acabo este projecto de escrita colaborativa, a Biblioteca Municipal 

recebeu a colaboração do escritor João Manuel Ribeiro e a proposta da editora Trinta Por 

uma Linha e da ilustradora Sara Cunha. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Ao livro assim elaborado foi dado o seguinte título: “ Quem do Alto Olhar”. -----------  

 -------- Pelo que, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Considerando que está terminada o projecto editorial conjunto, e porque o mesmo se 

revela de grande importância para as escolas e alunos participantes e munícipes em geral; ---  

 -------- - Considerando que são objectivos subjacentes a este projecto, a valorização da 

escrita, da criação e da defesa da história local; -------------------------------------------------------  

 -------- - Considerando que a autarquia recebe 1000 exemplares para dispor para venda ao 

público ou para oferta institucional às escolas e aos participantes; --------------------------------  

 -------- - Considerando que o preço estabelecido pela Trinta por Uma Linha é de 12,50€ para 

venda ao público, mas que autarquia pode estabelecer o valor que considere mais adequado;  

 -------- Nestes termos, proponho que se estabeleça o seguinte valor de venda da 1ª edição do 

livro “Quem do Alto Olhar”: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Preço de venda ao público - O valor €8,50; --------------------------------------------------  

 -------- - Mais proponho estabelecer que 400 exemplares serão destinados para oferta e 600 

exemplares para venda.” -----------------------------------------------------------------------------------   

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- PROCº Nº 10/2011, DE EMÍDIO & GONÇALVES, LDª – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA EM 

VALE/MEALHAS:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 10/2011, em que a firma Emídio & Gonçalves, Lda. com sede na Rua Luís Bívar, n.º 33-

D, nesta Vila, solicita informação prévia para a construção de moradia unifamiliar e piscina 

num prédio que possui no Vale das Mealhas, neste município. --------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suspender a deliberação para melhor 

análise atendendo aos recentes esclarecimentos prestados pela CCDR no âmbito da revisão do 

PDM no enquadramento do PROTAlgarve. -------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 14/2011, DE MANUEL GUERREIRO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA REABILITAÇÃO /RESTAURO DE CONSTRUÇÃO 

EXISTENTE EM SOALHEIRA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o nº 14/2011, em que Manuel Guerreiro, residente no sítio do Corotelo, deste município, 

solicita informação prévia para reabilitação/restauro de construção existente que pretende 

levar a efeito num prédio de que é proprietário no sítio da Soalheira, deste município. ----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, suspender a deliberação para melhor 

análise, atendendo aos recentes esclarecimentos prestados pela CCDR no âmbito da revisão 

do PDM no enquadramento do PROTAlgarve. ---------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 70/2010, DE MAIS ALÉM – TURISMO E ESPAÇO RURAL – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA TURISMO ESPAÇO RURAL 

EM TESOUREIRO:- Presente o processo entrado na Divisão Urbanismo sob o n.º 70/2010 

em que a empresa Mais Além - Turismo em Espaço Rural, com sede no Sítio do 

Tesoureiro, neste município solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de prédio existente para a implementação de um Empreendimento 

Turístico em Espaço Rural, que pretende levar a efeito num prédio que possui no local supra 

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

 -------- A Câmara Municipal analisou o projecto apresentado, reconhecendo o elevado 

interesse na sua concretização para o desenvolvimento turístico do município, sobretudo no 

contexto económico actual. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não obstante e tendo por base a informação prestada, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade indeferir a pretensão, tal como apresentada. ----------------------------------------  

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

 -------- “Vem a requerente, na qualidade de proprietária, sujeitar à apresentação destes 

serviços a proposta de reconstrução, alteração e ampliação de construção existente com 

finalidade para uso de Turismo em Espaço Rural/ Casa de Campo tendo para o efeito 

instruído o processo com projecto de arquitectura, arranjos exteriores e plano de 

acessibilidade.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A presente proposta, têm acesso desde a via pública, a Norte (com CM 1200), e 

totalizam 5960,00 m²; conforme levantamento topográfico e registo da conservatória 

nº 10675/19960903. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - A referir que a construção urbana existente no prédio urbano inscrito na matriz 

sob o nº 7519, encontra-se devoluto, conforme se verifica e declara em projecto e de acordo 

com o verificado através da fotografia que se junta à presente apreciação. Mais uma vez se 

informa que a mesma se encontra registada apenas com casa térrea e indo ao local verifica-

se a presença de um R/CH, assim a presente proposta não cumpre o art.º 23º E do RPDM de 

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

 -------- 3 - No âmbito do ponto anterior, estes serviços consideram que a cércea existente é 

apenas de um piso, pelo que a proposta deverá manter a mesma cércea. --------------------------  

 -------- 4 - O prédio em causa incide sobre duas manchas cartografadas nas plantas de uso 

dos solos do PDM deste concelho designadas como Espaço Agrícola Condicionada, Reserva 

Agrícola Nacional, Zona afastada: Protecção às Captações Públicas. -----------------------------  

 -------- 5 - No presente caso aplicar-se-á, à parte sujeita à edificação, o disposto no artigo 

23º-E do regulamento do PDM, reportando este para o previsto no artigo nos casos de 

reconstrução, alteração e ampliação de construções existentes. À restante proposta aplicar-

se-ão as condições estipuladas no artigo 16º do mesmo regulamento. ------------------------------  

 -------- 6 - A referir que como legislação especifica para a instalação deste empreendimento 

de turismo em espaço rural (TER)/ casa de campo, a proposta deverá corresponder ao 

previsto no D.L. n.º 39/2008, de 07/03 que consagra o novo regime jurídico da instalação, 

exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos (alterado e republicado pelo 

DL n.º 228/2009, de 14/09) e Portaria n.º 937/2008, de 20/08 (que estabelece os requisitos 

mínimos a observar pelos estabelecimentos de turismo no espaço rural); -------------------------  

 -------- 7 - É pretendida a reconstrução, com preservação de fachadas, das construções 
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existentes no prédio urbano n.º 7519 pretendendo-se a sua alteração e ampliação para 

transformação de um estabelecimento de turismo em espaço rural – casa de campo e com 

residência do proprietário ou representante ali residente com um total de 476,79 m². ----------  

 -------- 8 - É pretendida a criação de 6 unidades de alojamento (ou 12 utentes) afectas ao 

estabelecimento de turismo em espaço rural e uma habitação de tipologia T4, com 14 lugares 

de estacionamento afecto à unidade de alojamento. ---------------------------------------------------  

 -------- 9 - Mais se informa, e para efeitos do referido no artigo 4º da Portaria nº 937/2008, 

de 20/08, que poderá esta câmara municipal solicitar parecer à Direcção Regional de 

Economia do Algarve sobre o uso e tipologia do empreendimento e à Direcção-Geral da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural quanto à respectiva localização; ----------------------------  

 -------- 10 - Verificamos que a presente pretensão incide sobre Zona Afastada - Protecção às 

Captações Públicas, deverá ser cumprido o disposto do artigo 16º do RPDM da Vila, 

carecendo de parecer da ARH. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, pronunciamo-nos pelo indeferimento do projecto apresentado, nos 

termos da alínea a) do nº 1 e nº 3 do artigo 24º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 

com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 26/10, de 30 de Março. --------------------  

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

 -------- PROCº Nº 16/2011, DE ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES COELHO – 

ALTERAÇÃO DE EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, NA RUA SERPA PINTO, Nº 53:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 16/2011 em que António José 

Gonçalves Coelho, residente na Rua Virgílio Passos, Lote 4 – R/ch drt., nesta Vila, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração de um edifício existente, de que é 

proprietário na Rua Serpa Pinto, também localizado nesta Vila. -------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 8 de Abril de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Pretende o requerente a alteração de um edifício existente, destinado a habitação, 

comérci /serviços, sem constituição de Regime de Propriedade Horizontal. -----------------------  

 -------- Face ao Plano de Urbanização de São Brás de Alportel, a pretensão insere-se em 

REQUERIMENTOS 
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Zonas de Expansão de Média Densidade, propondo uma área de implantação de 320,00m
2
, 

área máxima de construção 634,00m
2
, segundo a memória descritiva e planta de arquitectura 

do presente projecto. A proposta apresenta uma cave com 7 lugares de estacionamentos em 

frente ao lote. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ANÁLISE DA PRETENSÃO: -------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Da análise efectuada aos elementos disponíveis no processo, verifica-se que se 

trata de um edifício composto por 2 pisos acima da cota de soleira constituído por 1 fogos 

(1T5) e o RCH uma fracção destinada a comércio/serviços). ----------------------------------------  

 -------- 2 - O requerente informa que a presente pretensão dispensa a emissão de Regime de 

propriedade horizontal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Das peças desenhadas apresentadas verifica-se uma requalificação do prédio 

existente, adequando o mesmo a uma linguagem mais contemporânea valorizando a zona em 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Estes serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto-Lei nº 163/06, de 

8 de Agosto, sendo intenção desta edilidade promover a todos os níveis uma arquitectura 

inclusiva, fomentando a mobilidade urbana para todos os cidadãos. -------------------------------  

 -------- 5 - Atendendo ao ponto anterior, 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, assim como foi 

entregue o Plano de acessibilidades. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - A título complementar considera-se que os tapumes a colocar na intervenção 

deverão garantir o encerramento da obra de maneira a não danificar o pavimento existente, 

salvaguardando a privacidade e limpeza dos espaços contíguos de acordo com a Portaria 

n.º 101/96, de 3 de Abril, em perfilados de alumínio de cor branca ou verde-garrafa e em 

bom estado de conservação. Sempre que necessário constituir-se-ão plataformas, vedações 

protegidas, devidamente sinalizadas, com a largura mínima de 1,50. ------------------------------  

 -------- 7 - Mais se informa que os trabalhos a executar prendem-se com a demolição 

propriamente dita, é obrigatório a colocação do respectivo vazadouro do entulho resultante 

do processo de desmantelamento e demolição, promovendo a sua retirada regular, de forma 

a evitar a sua acumulação no local sendo imprescindível a correcta separação dos resíduos e 

o seu correcto encaminhamento, deve assegurar que cada transporte é acompanhado das 

competentes guias de acompanhamento de resíduos e que estas estejam disponíveis no local 
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da obra para posterior legislação em vigor. ------------------------------------------------------------  

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

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

arquitectura reúne condições para a emissão de informação favorável, com base no nº 4 do 

artigo 20º de Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-

Lei nº 26/10, de 30 de Março, aguardando-se 6 meses para apresentação dos projectos de 

especialidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROCº Nº 43/2006, DE CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDA. – PEDIDO DE 

CERTIDÃO CONFIRMATIVA DA CAUÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS 

INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO, EM RUA ANÍBAL ROSA DA 

SILVA/RUA VASCO DA GAMA:- Presente um requerimento da firma Construções Beira 

Serra, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 15 – R/ch., nesta Vila, a solicitar a 

emissão de certidão comprovativa que a garantia bancária prestada é suficiente para a 

execução das obras de loteamento titulado pelo alvará 3/2007, sito na Rua Aníbal Rosa da 

Silva, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que a caução 

prestada para a execução das infra-estruturas do loteamento em causa é suficiente para cobrir 

os encargos com a execução das mesmas. ---------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO PARA EFEITOS DE IMI, 

SALVADOR GONÇALO DE ORDUNA VIEGAS LOURO, RUA JOÃO ROSA 

BEATRIZ:- Presente um requerimento de Salvador Gonçalo de Orduna Viegas Louro, 

residente em Barcarena, município de Oeiras, a solicitar informação acerca da viabilidade de 

construção para efeitos de IMI, num prédio de que é proprietário na Rua João Rosa Beatriz, 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter ao interessado cópia da 

informação técnica de 08 de Abril de 2011, que abaixo se transcreve. ------------------------------  

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

 -------- “De acordo com a classificação de solo atribuída pelo Plano Pormenor do Terminal 

Rodoviário de São Brás de Alportel, publicado no Diário da República, 1ª série-B a 13 de 

Setembro de 2003 o imóvel insere-se na parcela nº 18, devendo cumprir os condicionalismos 

REQUERIMENTOS 
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da parcela nº 18 mencionados no anexo I e II do presente Regulamento. --------------------------  

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

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

 -------- PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO PARA 

LOCALIZAÇÃO DE ECOCENTRO NA ANTIGA ETAR, EM FONTE DE TOURO:- 

O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte informação elaborada 

pela Técnica Superior de Ambiente relativa ao assunto em epígrafe: -------------------------------  

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

 -------- “Memória Descritiva e Justificativa  -----------------------------------------------------------  

 -------- Enquadramento Legal ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No intuito de dar resposta às necessidades da autarquia, e de alguns munícipes ou 

entidades, que pontualmente ou sistematicamente necessitam de local para a descarga de 

resíduos em quantidades superiores às permitidas nos equipamentos distribuídos pela via 

pública, verifica-se a necessidade da existência de um centro de recepção de resíduos, 

instalação onde se procede à armazenagem temporária de resíduos, inseridos no sistema de 

gestão de resíduos urbanos, adiante designado por Ecocentro.  -------------------------------------  

 -------- De acordo com o n.º1 do Artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, o 

qual estabelece o regime geral da gestão de resíduos, as operações de armazenagem carecem 

de licenciamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O local onde se pretende instalar o Ecocentro é no Sítio de Fonte de Touro, 

Vilarinhos, local onde se localizava a antiga ETAR, a qual foi desactivada no ano 2007, 

aquando da ligação do interceptor B ao sistema multimunicipal de saneamento do Algarve. 

Este prédio rústico tem uma área total de 3500 m
2
, sendo composto por um prédio urbano 

térreo com 38,82 m
2
 o qual servia de apoio à antiga ETAR.  -----------------------------------------  

 ------- De acordo com a planta de condicionantes, há a referir que o local se encontra 

abrangido pela área da RAN. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Esta pretensão para instalação do Ecocentro deve-se ao facto de a autarquia não 

possuir outro terreno para o efeito em zona urbanizável, podendo dar utilidade a algumas 

infra-estruturas existentes e de algumas áreas impermeabilizadas.  --------------------------------  

 ------- Face ao exposto, e ao abrigo do Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 

Março, declara-se que não existe alternativa viável fora das terras ou solos da RAN na 
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localização do Ecocentro, no que respeita essencialmente à componente económica e 

ambiental. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Objectivos do Ecocentro e vantagens da sua localização -------------------------------------  

 ------- A instalação de Ecocentro no concelho de São Brás de Alportel, no Sítio de Fonte de 

Touro, tem como principais vantagens: ------------------------------------------------------------------  

 ------- - A disponibilidade de terreno por parte desta edilidade; --------------------------------------  

 ------- - Racionalizar o uso do local; ----------------------------------------------------------------------  

 ------- - A reduzida distância do núcleo populacional e do tecido empresarial; --------------------  

 ------- - Disponibilização do serviço de descarga de resíduos a particulares, que pelas suas 

características físicas, ou pelas suas quantidades, não lhes é permitido colocar nos 

contentores distribuídos pela via pública, de acordo com o Regulamento Municipal de 

Resíduos Sólidos Urbanos; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - Assegurar a correcta descarga de resíduos;  ---------------------------------------------------  

 ------- - Existência de local para armazenamento temporário de resíduos que não podem ser 

encaminhados para a empresa multimunicipal, ALGAR, Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos SA; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - Permite a triagem prévia dos resíduos de grandes dimensões, antes do seu 

encaminhamento para destino final adequando;  -------------------------------------------------------  

 ------- - Permite uma maior viabilidade no transporte de resíduos pela autarquia do ponto de 

vista ambiental e económico; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - Disponibilização de um espaço para a realização de serviços complementares no 

âmbito do serviço de limpeza urbana; --------------------------------------------------------------------  

 ------- - Local que permite o armazenamento dos equipamentos de gestão de resíduos e 

limpeza urbana; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - Fácil acessibilidade de viaturas ligeiras e pesadas; ------------------------------------------  

 ------- - O local encontra-se servido por rede de abastecimento de água e águas residuais, 

minimizando desta forma o investimento necessário para a sua instalação, o que permite 

racionalizar custos.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Outras Considerações -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No âmbito da localização do Ecocentro no Sítio de Fonte de Touro temos a considerar 

que: -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 ------- - Apesar da localização pretendida para instalação do Ecocentro pertencer a solos da 

RAN, há a referir que não existe no local qualquer coberto arbóreo a preservar. ----------------  

 ------- - Atendendo a que no local de encontrava uma Estação de Tratamento de Águas 

Residuais Urbanas (ETAR), a qual servia 1000 habitantes, possuindo esta um tratamento 

biológico de arejamento prolongado, proporcionando eventuais situações de proliferação de 

odores, assim como no tratamento e armazenamento de lamas, não se vê inconveniente na 

instalação do Ecocentro, uma vez que a existência de odores é nula, não se efectua qualquer 

tratamento de resíduos, somente o seu manuseamento e armazenamento temporário, que 

pelas suas características físicas e químicas não constitui uma ameaça na contaminação do 

solo, ar e água. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- - A área total impermeabilizada, ocupada pelos vários órgãos que constituíam a ETAR 

e a estação meteorológica era de 503,30 m
2
. Desta área, 335,20 m

2 
eram ocupados pelo 

tratamento biológico (vala de oxidação), o decantador secundário 43,00 m
2
, os leitos de 

secagem 44,60 m
2
, instalações de apoio 32,60 m

2
 e a estação meteorológica 47,90 m

2
. As 

áreas previstas ocupar na instalação do Ecocentro é de 614,00 m
2
. --------------------------------  

 ------- - Quer para os serviços do município, quer para os particulares, esta instalação torna-

se vantajosa, de acordo com o referido anteriormente.” ----------------------------------------------  

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

Moura, com apresentação de declaração de voto, considerar de interesse público a localização 

do Ecocentro na Antiga ETAR de Fonte de Touro. ----------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, remeter à Assembleia Municipal para emissão de parecer. --------  

 ------------------------------------------ Declaração de Voto ---------------------------------------------  

 -------- “Assunto-Declaração de Utilidade Publica de parcela de terreno municipal para 

instalação de ecoponto nos Vilarinhos em área afecta à Reserva Agrícola Nacional ----------  

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

 -------- O Vereador eleito pelo Partido Social Democrata entende não estarem reunidos os 

pressupostos jurídico-políticos que fundamentem a declaração de utilidade pública como 

condição prévia para a desafectação da Reserva Agrícola Nacional que permita o 

licenciamento da actividade de recolha de resíduos no local da antiga ETAR dos Vilarinhos 

actualmente executada à margem da lei. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A proximidade do aglomerado urbano, a paisagem envolvente ainda não degradada, 

os valores naturais e a procura de uma qualidade de vida que se pretende inviolável, são 
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motivos suficientes para não viabilizar a proposta da maioria. --------------------------------------  

 -------- A fase final de implantação de uma unidade de topo no tratamento de resíduos 

(ALGAR) no concelho deve também como objectivo a eliminação de mais locais de depósito 

de resíduos, ainda que temporários, sobre tudo em áreas condicionadas. -------------------------  

 -------- A existência de áreas de implantação industrial deve acolher também este tipo de 

iniciativas e não relegá-las para zonas onde a habitação ou a classificação do solo como de 

aptidão agrícola são prioritárias. Nem se diga que o facto de o terreno em causa, 

propriedade do município, já ter sido utilizado como ETAR, seja motivo só por si para 

persistir nesse tipo de utilização. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Entre a construção da antiga ETAR e a actualidade a internalização de conceitos 

como ordenamento do território, valores ambientais, património natural e construído, 

património cultural e imaterial passou, inequivocamente, a fazer parte dos mecanismos da 

tomada de decisão e nessa medida e por esses motivos não podemos votar favoravelmente a 

proposta da maioria por ser nosso entendimento que esses valores não são salvaguardados 

no objecto da votação.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Presente um requerimento de António Isaac Sousa Dias Alves, datado de 04 de Abril 

corrente, na qualidade de proprietário do Circo Dallas, a requerer a instalação do Circo 

ambulante Dallas, num terreno localizado a poente da Avenida da Liberdade, no período de 

15 a 30 de Abril de 2011; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Autorizar a instalação do circo no período pretendido; --------------------------  

 -------- Segundo - Emitir a consequente licença especial de ruído para os dias de realização 

dos espectáculos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Informar o requerente que o espaço deverá ficar devidamente limpo. ---------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – LOJA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO CIVIL, NO LARGO DE S. SEBASTIÃO:- Presente um 

requerimento da firma Francisco Carrusca, Lda. com sede no sítio da Mesquita Baixa, 

Cx. Postal 890-A, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

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

loja de compra e venda de imóveis e construção civil, no Largo de São Sebastião, n.º 17, nesta 

Vila. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de compra e venda de imóveis e construção civil, no local pretendido. -----------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- OFERTA DE UM QUADRO AO MUNICÍPIO:- Presente uma carta remetida pelo 

munícipe Sebastião de Sousa Chaveca a informar que oferece, para que seja exposto num 

edifício camarário, uma tela pintada a óleo da casa onde nasceu Gago Coutinho.-----------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a oferta e estudar o local 

digno para a sua colocação. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- RAMAIS DE ÁGUA POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais de água 

efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes no sítio das Mealhas, num 

total de € 507,16 (quinhentos e sete euros e dezasseis cêntimos). ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade, aprovar os preços unitários,  

pondo-os à cobrança voluntária nos meses de Maio e Junho de 2011. ------------------------------  

 -------- RAMAIS DE ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais de 

esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes nos sítios dos 

Barrabés e Mealhas num total de € 756,74 (setecentos e cinquenta e seis euros e setenta e 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade,  aprovar os preços unitários, 

pondo-os à cobrança voluntária nos meses de Maio e Junho de 2011. ------------------------------  

 -------- QUOTA ANUAL – ASSOCIAÇÃO SOTAVENTO ALGARVIO:- Da Associação 

Sotavento Algarvio, foi presente a factura n.º 119/2011, de 22 de Março último, respeitante à 

quota anual de associado, cujo valor se cifra em € 1.200,00 (mil e duzentos euros). -------------  

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

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

uma carta remetida pelo Clube Águias da Mesquita, de 02 de Fevereiro último a solicitar 

apoio financeiro para apoiar o grupo de Charolas daquela associação. ------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 400,00 

(quatrocentos euros), por entender que as actividades desenvolvidas se inserem 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. ---------------------------------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- Presente uma 

informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças, a esclarecer que os ocupantes dos 

DELIBERAÇÕES 
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fogos número 10 e 85 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram atempadamente a renda 

respeitante ao mês em curso. -------------------------------------------------------------------------------  

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

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

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

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

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

pelo Senhor Presidente no período de 29 de Março último a 11 de Abril 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 1095, de 1099 a 

1106, de 1124 a 1131, de 1134 a 1174, de 1191 a 1195, 1200, 1201, de 1217 a 1308, de 1315 

a 1387 no valor de 73.713,95 euros; ----------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1107 a 1121, 

de 1175 a 1190 e 1196, no valor de 29.748,37 euros; --------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1096 a 1098, 1122, 1123, 

1132, 1133, de 1197 a 1199, de 1202 a 1216, 1240, de 1309 a 1314, no valor de 57.393,67 

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, a subscrevi. --------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


