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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 9/2011 

da reunião ordinária de 26 de Abril 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:- Quinze horas. --------------------------------------------------------------  

LOCAL:- Cabeça do Velho. ------------------------------------------------------------------------------  

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 78, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.009.487,30 euros dos 

quais 1.007.122,66 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.364,64 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  
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 -------- Sendo quinze 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 quinze 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 serem analisados no decorrer desta 

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

 --------  – Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central; -----------------------------  

 --------  – Alojamento Local da Constroinexe; ----------------------------------------------------------  

 -------- 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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 -------- 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 4/2011 -----------------------------------  

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

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

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

 -------- Despesas com pessoal, aquisição de serviços e outras despesas correntes no 

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

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

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

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

aquisição de equipamentos de informática na Administração Autárquica; ------------------------  

 -------- Investimentos em equipamento administrativo no Departamento Administrativo e 

financeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Investimento em grandes reparações de material de transportes no Departamento 

Técnico Municipal, no tocante às despesas de capital. ------------------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de cento e um mil, quinhentos 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 quarta 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- PROJECTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - ALGARVE 

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

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

 -------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central Constituição de 

Agrupamento Contratação de serviços de concepção, impressão e distribuição de materiais 

de divulgação: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- - No âmbito da candidatura “ Programação Cultural em Rede - Algarve Central”, 

aprovada por deliberação da Comissão Directiva do PO Algarve 21 em 04/08/2009, existe a 

necessidade de contratação de serviços de concepção, impressão e distribuição de materiais 

para divulgação da Programação Cultural em rede; --------------------------------------------------  

 -------- - Importa lançar o procedimento de concurso necessário para a prestação de 

serviços, sendo particularmente importante aprovar em cada um dos municípios as peças do 

procedimento a adoptar, designadamente convite à apresentação de proposta e caderno de 

encargos, que serão apresentadas posteriormente; ----------------------------------------------------  

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

constituição de um Agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à formação de um 

contrato, cuja execução seja do interesse de todos os parceiros da candidatura; -----------------  

 -------- - Se verifica a necessidade de designação de um representante do Agrupamento, para 

efeitos do procedimento de realização do contrato; ----------------------------------------------------  

 -------- - A Câmara Municipal de São Brás de Alportel integra desde o início o projecto 

Programação Cultural em Rede - Algarve Central; ----------------------------------------------------  

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

 -------- 1) Concorde com a constituição do Agrupamento de entidades adjudicantes; ------------  

 -------- 2) Autorize o Município de São Brás de Alportel a integrar o Agrupamento de 

entidades adjudicantes, no processo de contratação de contratação de serviços de concepção, 

impressão e distribuição de materiais para divulgação da Programação Cultural em Rede do 

qual fazem parte os Municípios de Faro, de Tavira, de Loulé, de Olhão e o Teatro Municipal 

de Faro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3) Designe o Município de Faro como representante do Agrupamento de entidades 

adjudicantes, para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato;” ------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a presente proposta. --------  
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 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA DO SNACK-BAR DE APOIO ÀS 

PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro 

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

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

 -------- “Hasta Pública de Atribuição do Snack-Bar das Piscinas Municipais Descobertas ---  

 -------- Considerando que o normal funcionamento das piscinas municipais decorre entre 

Junho e Setembro de cada ano civil; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Snack-Bar de apoio às piscinas municipais se encontra inactivo 

desde finais do mês de Setembro do ano findo; ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que urge que o referido apoio às piscinas esteja concretizado na época 

estival;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que, de harmonia com o artigo primeiro do Regulamento em vigor, delibere 

esta Câmara, autorizar o processo de hasta pública para atribuição do Snack-Bar no dia 10 

de Maio do corrente ano, pelas quinze horas, o direito à utilização do Snack-Bar de Apoio às 

Piscinas Municipais Descobertas, nos seguintes termos: ---------------------------------------------  

 -------- Um - Prazo de utilização - 3 meses com início em 15 de Junho de 2011; -----------------  

 -------- Dois - Base de licitação do direito de ocupação – € 500,00 (quinhentos euros); ---------  

 -------- Três - Lanços mínimos por licitação – € 50,00 (cinquenta euros); -------------------------  

 -------- Quatro - Pagamento da taxa de ocupação mensal no valor de € 500,00 (quinhentos 

euros);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cinco - A Câmara reserva-se o direito de não aceitação ao maior lanço oferecido, se 

reconhecer haver conluio entre os licitantes ou outras situações anómalas. -----------------------  

 -------- Seis - No anúncio deverão constar que, em caso de não abertura das piscinas, no dia 

15 de Junho ou de encerramento temporário das mesmas, por factos imprevistos, a Câmara 

Municipal não se responsabilizará pela eventual diminuição de volume de negócios. -----------  

 -------- S. Brás de Alportel, 20 de Abril de 2011.” ------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Promover no dia 10 de Maio de 2011, pelas 15 horas, a hasta pública 

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

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

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 08/2011, DE ALBERTO ÁLVARO DE SOUSA – PEDIDO DE 

LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE UMA MORADIA UNIFAMILIAR:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 08/2011, em que Alberto Álvaro de 

Sousa, residente na Rua António Nobre, n.º 30 – 1º Esq., em Patameiras, município de 

Odivelas, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à legalização de ampliação 

de uma moradia unifamiliar de que é proprietário no sítio de S. Romão, neste município. ------  

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

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

termos da informação técnica de 13 de Abril de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Pretende o requerente a legalização de construção existente sendo a referida 

legalização objecto com base no processo 58/82. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

aviso nº 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009. ----------  

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

 -------- INSERIDO EM ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR A NORTE; --------  

 -------- ESPAÇO AGRÍCOLA CONDICIONADA A SUL; ------------------------------------------  

 -------- CONFINANTE A NORTE COM ESTRADA MUNICIPAL 523. -------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 53º do RPDM, sem prejuízo das restantes 

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

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

 -------- 1 - Relativamente ao processo de obras nº 58/82, estes serviços informam que, o 

projecto naquela altura licenciado, nada tem a ver com projecto actualmente apresentado 

para fins de legalização. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Relativamente à existência de trabalhos não autorizados, já foi instruído um 

processo de contra-ordenação datado a 20 de Maio de 2008. ---------------------------------------  

 -------- 3 - Verifica-se que o acesso à porta de entrada da habitação é efectuado por escadas, 

como tal informa o requerente que pretende assegurar aquele contemplando o percurso com 

REQUERIMENTOS 
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pontos de alimentação eléctrica em número de dois que possibilitarão a ligação de meios 

mecânicos propostos caso se torne necessário através da instalação de um elevador com 

plataforma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Face à lei das acessibilidades, o Decreto-Lei não deixa margem para dúvidas 

quanto à questão de existir um percurso acessível até à entrada da habitação, no entanto, 

tratando-se de um processo de legalização, foi efectuada uma visita ao local com os serviços 

de fiscalização na qual verificou-se que a génese do edifício a legalizar teve origem antes de 

1951 e as sucessivas alterações e ampliações foram efectuadas antes da entrada em vigor do 

presente Decreto-Lei n.º 163/2006. Confirma-se efectivamente a natureza dos desníveis 

topográficos existentes, entre a estrada e a entrada do edifício e ao longo da restante 

propriedade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Com base no descrito no ponto anterior, considerando que alguma intervenção 

afim de dar cumprimento ao referido diploma, tornar-se-ia complexa de ser executada, estes 

serviços não vêm qualquer inconveniente na proposta apresentada. --------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer favorável, devendo apresentar os 

respectivos projectos de especialidades no prazo de seis meses. -------------------------------------  

 -------- É quanto cumpre informar e submeter á consideração superior.” --------------------------  

 -------- PROCº Nº 25/2011, DE GOLDPOLIS, LDA. – PEDIDO DE CONSTRUÇÃO DE 

UMA MORADIA UNIFAMILIAR, MURO DE VEDAÇÃO E PISCINA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o nº 25/2011, em que a firma Goldpolis, Lda., 

com sede na Rua Boaventura Passos, n.º 7, nesta Vila, solicita a aprovação do projecto de 

arquitectura relativo à construção de uma moradia unifamiliar, muro de vedação e piscina, 

num prédio de que é proprietária no sítio do Javali, neste município. -------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 19 de Abril de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão da requerente construção de moradia unifamiliar com 

muro de vedação e piscina, no sito da Javali – São Brás de Alportel, cabe-nos emitir o 

seguinte parecer técnico: -----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Enquadramento no PDM: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A parcela em apreço segundo as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director 

Municipal de São Brás de Alportel, eficaz pelo Aviso nº 10012/2009 e, publicado em Diário 

da República de 22 de Maio de 2009, 2ª série nº 99: ---------------------------------------------------  

 -------- 1 - Segundo a implantação fornecida, o imóvel localiza-se em Espaço Urbanizável a 

Reestruturar a Sul, Espaço Florestal de Protecção, Reserva Ecológica Nacional a norte, 

Montado de Sobro e ou Azinho, Sitio do caldeirão (Rede Natura 2000) e confina a Sul com 

Estrada Municipal nº 513 regendo-se pelas disposições do ponto 2 do artigo 53º, artigo 12º 

do RPDM, Rede Natura - Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008 e o Montado 

de Sobro e/ou Azinho Decreto-Lei nº 14/77, de 6 de Janeiro, D.L. nº 175/88, de 16 de Maio, 

Decreto-Lei nº 172/88, de 16 de Maio: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Análise do projecto de arquitectura: ------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Relativamente ao projecto de arquitectura da respectiva inserção paisagística na 

envolvente, verificamos que a mesma observa os objectivos apontados no ponto nº 2 do artigo 

53º do RPDM, encontrando-se correctamente adaptadas as características topográficas do 

terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Foi solicitado o licenciamento de muro, pelo que deverá a construção estar de 

acordo com o apresentado. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Em relação ao tipo de construção, deverá respeitar toda a indicação descrita em 

alçado relativamente cores e dos materiais dos elementos que os constituem as fachadas e a 

cobertura de acordo com as folhas EL 12 e 13 do presente processo. ------------------------------  

 -------- 4 - Estas indicações têm em vista a integração da construção no ambiente 

arquitectónico da região assim como a preservação das características construtivas e 

estéticas da região, como se prevê no Art.º 121º do R.G.E.U., bem como dar cumprimento ao 

disposto no Plano Director Municipal de São Brás de Alportel. -------------------------------------  

 -------- 5 - Analisado o plano de acessibilidades, estes serviços informam que a presente 

pretensão se encontra devidamente instruída de acordo com o Decreto-Lei nº 163/06, de 8 de 

Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - A parcela a norte encontra-se em área de montado de Sobro e/ou azinho deverá 

respeitar as consequências da servidão e restrição de utilidade pública de acordo com o 

Decreto-Lei nº 14/77, de 6 de Janeiro, D.L. nº 175/88, de 16 de Maio, Decreto-Lei nº 172/88, 

de 16 de Maio: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Quanto às consequências da servidão de Azinho: ---------------------------------------------  

 -------- São proibidos os arranques ou cortes de azinheiras que provoquem o abaixamento do 

coberto para além do limite inferior de densidade normal dos montados de azinho, 

correspondente a um coberto arbóreo de 40%. ---------------------------------------------------------  

 -------- Poderão ser autorizados cortes de azinheiras, desde que seja reconhecida a vantagem 

de utilizar os solos para outras culturas. ----------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o nº 1 do artigo 6º do D.L. n.º 175/88, de 17/05, não é permitida a 

substituição, parcial ou total, de montados de azinho por espécies florestais de rápido 

crescimento exploradas em revoluções curtas; ---------------------------------------------------------  

 -------- O arranque, corte ou poda de azinheiras dependem da autorização do Instituto 

Florestal, que poderá fixar condições técnicas especiais ou quaisquer limitações às 

operações autorizadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A autorização para cortes rasos só poderá ser concedida, desde que os serviços 

competentes reconheçam a vantagem de utilização dos solos por outras culturas. ---------------  

 -------- Quanto às consequências da servidão da Sobro: ----------------------------------------------  

 -------- É proibido o corte ou arranque de sobreiros, em criação ou adultos, que não se 

encontrem secos, doente, decrépitos ou dominados. ---------------------------------------------------  

 -------- Os cortes rasos de montados de sobro só podem efectuar-se quando visem a posterior 

ocupação do solo com obras imprescindíveis de utilidade pública ou uma conversão de 

cultura de comprovada vantagem para a economia nacional. ---------------------------------------  

 -------- Ficam vedadas por um período de dez anos (contados a partir de Maio de 1988) 

quaisquer conversões culturais em áreas de montado de sobro que tenham sido percorridas 

por incêndios. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o nº 1 do artigo do D.L. n.º 175/88, de 17 de Maio, não é permitida a 

substituição, parcial ou total, de montados de sobro por espécies florestais de rápido 

crescimento exploradas em revoluções curtas. ---------------------------------------------------------  

 -------- Quando um corte raso deve ter lugar para permitir a realização de obras de utilidade 

pública, a entidade responsável pelo empreendimento terá de apresentar ao Instituto 

Florestal prova fundamentada da imprescindibilidade dessas obras e da inexistência de 

alternativas válidas para a sua localização. ------------------------------------------------------------  

 -------- Quando o corte de sobreiros for justificado por um a conversão de culturas, a 

entidade interessada deverá requerer autorização ao Instituto Florestal. --------------------------  
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 -------- 7 - Deverá a requerente ficar ciente que o abastecimento de água e drenagem de 

esgotos deverão ser assegurados por sistema autónomo que, no caso de coincidência com 

áreas de máxima infiltração deverá possuir uma adequada depuração prévia à infiltração do 

solo, cujo licenciamento deverá ser efectuado junto da CCDR- Algarve/Ambiente. --------------  

 -------- 8 - Mais se informa que as águas de lavagem dos filtros da piscina, dado conterem 

matérias orgânicas em suspensão, não poderão ser descarregadas directamente nos meios 

receptores (água ou solo) sem um adequado tratamento, podendo ser drenadas e tratadas em 

conjunto com as águas residuais domésticas. -----------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao acima exposto, coloca-se o processo no sentido do deferimento do projecto de 

arquitectura, devendo ser apresentadas as especialidades no prazo de seis meses, segundo 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE CONSTROINEXE, 

EM MESQUITA ALTA:- Presente um requerimento da Constroinexe, Lda., com sede no 

Largo de S. Sebastião, n.º 26, nesta Vila, 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 26 de Abril 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 18 de Julho 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
1
, é solicitado o registo 

de moradia – Casa da Mesquita - 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.º 99 de 

                                                 
1 Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 45/2008, publicada no Diário da República, 1ª Série, n.º 162 de 22 de Agosto de 2008. 

REQUERIMENTOS 
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02/12/2008 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O presente registo foi instruído correctamente a 19/04/2011 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. ----------------------------------------------  

 -------- 3- Durante o período de 60 dias úteis (até 18 de Julho 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.” ---------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ARTES 

GRÁFICAS NA RUA MANUEL VIEGAS JACINTO:- Presente um requerimento da 

firma Tipografia do Alportel, Lda. com sede no sítio do Poço dos Ferreiros, 79, neste 

município, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

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

estabelecimento de artes gráficas, na Rua Manuel Viegas Jacinto, n.º 27, nesta Vila. ------------  

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

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

estabelecimento de artes gráficas, no local pretendido. ------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS EM 

BARRABÉS:- Presente um requerimento da firma Guido Wanner, Lda. com sede no sítio 

dos Barrabés, Cx. Postal 901-Z, neste município, na qualidade de proprietária, a solicitar que 

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

consequente exploração de um estabelecimento de importação, exportação e transformação de 

madeiras, no sítio dos Barrabés, Cx. Postal 901-Z, neste município. --------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 
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localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de importação, exportação e transformação de madeiras, no local pretendido.  

 

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PARECER - ALUGUER DE MÁQUINAS PARA 

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL (PROCEDIMENTO AJUSTE 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Aluguer de Máquinas para Beneficiação da Rede 

Viária Florestal (Procedimento Ajuste Directo) -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Aluguer de Máquinas para Beneficiação da 

Rede Viária Florestal, mais informo que não é trabalho subordinado.  ----------------------------  

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

valor base do procedimento de € 18.000,00 mais IVA. ------------------------------------------------  

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

Para os efeitos previstos no nº 1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os artigos 112.º 

a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Directo”. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------- À consideração Superior,” --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - INSTALAÇÃO EM SISTEMA DE OUTSOURSING 

DE UMA MULTIFUNÇÕES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL (PROCEDIMENTO 

AJUSTE DIRECTO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Instalação em Sistema de Outsourcing de uma 

Multifunções na Biblioteca Municipal (Procedimento Ajuste Directo). --------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Instalação em Sistema de Outsourcing de 

uma Multifunções na Biblioteca Municipal, mais informo que não é trabalho subordinado. ---  

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

valor base do procedimento de € 3.500,00 mais IVA (sendo para cabimentar € 875,00 no ano 

de 2011 e o restante valor no anos seguintes), por um período de 36 meses. ----------------------  

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

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

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

artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Directo”. ------------------  
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 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS DE CARNAVAL 2011:- O Senhor 

Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte informação: --------------------------  

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

 -------- “Carnaval Tradicional de São Brás – Apoio às Associações -------------------------------  

 -------- No âmbito da realização do XI Concurso de Desfile de Carnaval, no passado dia 8 de 

Março, as Associações participantes apresentaram à autarquia as despesas realizadas na 

elaboração dos seus carros e grupos propostos para as categorias a que concorreram. --------  

 -------- As normas do XI Concurso de Desfile Carnaval foram aprovadas em reunião da 

Câmara Municipal no dia 1 de Fevereiro e definem o apoio financeiro a atribuir às 

Associações participantes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos, considerada a importância da participação e colaboração das 

Associações na concretização desta iniciativa, e de acordo com o prazo estipulado para a 

recepção dos requerimentos, proponho que seja atribuído um apoio até ao valor máximo de 

€375,00 (trezentos e setenta e cinco euros) a cada uma das Associações abaixo identificadas.  

 --------  Associação Cultural Sambrasense – Valor da despesa – €1210,71; -----------------------  

 -------- Clube Águias da Mesquita – Valor da despesa, total (dois grupos) – - €157,39; ---------  

 -------- Grupo Desportivo e Cultural de Machados – Valor da despesa €282,26; -----------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense – Valor da despesa - €1134,24.” ------------------------------   

 -------- A Câmara Municipal por concordar deliberou, por unanimidade, atribuir as seguintes 

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

 -------- Associação Cultural Sambrasense - € 375,00 (trezentos e setenta e cinco euros); --------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Clube Águias da Mesquita - € 157,39 (cento e cinquenta e sete euros e trinta e nove 

cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Grupo Desportivo e Cultural de Machados - € 282,26 (duzentos e oitenta e dois euros 

e vinte e seis cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense - € 375,00 (trezentos e setenta e cinco euros). ---------------  

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

 -------- DOAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA AO MUNICÍPIO:- O Vice-

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro apresentou ao executivo a seguinte informação: -----------------  

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

 -------- “As atitudes cívicas e desprendidas dos cidadãos para a valorização do património e 

a disponibilidade de bens próprios para o usufruto pela comunidade estão a marcar a nossa 

sociedade e também São Brás de Alportel. --------------------------------------------------------------  

 -------- Para os devidos efeitos cumpre-me assim dar conhecimento a este órgão que, no final 

do passado mês de Março, a autarquia recebeu da família de Délio Oliveira, residente na 

Mesquita Baixa, a oferta de um equipamento para o Centro Museológico de Alportel, 

destinado a ser usufruído pelo grupo de senhoras colaboradoras daquele espaço.---------------  

 -------- Trata-se de uma máquina de costura a pedal, antiga, marca Singer. ----------------------  

 -------- Considerando que se trata de um novo equipamento a integrar no Centro 

Museológico e que contribui para a sua valorização, deve o mesmo ser identificado em 

património e aceite pela autarquia. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Deve endereçar-se carta de agradecimento à família.” --------------------------------------  

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

 -------- 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 12 a 25 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 1395, 1396, de 

1402 a 1408, de 1436 a 1510, 1513, no valor de 151.854,73 euros; ---------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1393, 1394 e 

1399, no valor de 2.964,24 euros; -------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1388 a 1390, 1397, 1398, 

1400, 1401, de 1409 a 1435, 1511, 1512, de 1514 a 1528, no valor de 269.592,67 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 Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


