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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 10/2011 

da reunião ordinária de 10 de Maio de 2011 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. -----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 88, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 757.720,06 euros dos quais 

751.225,57 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 2.494,49 

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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 -------- HASTA PÚBLICA PARA O SNACK-BAR DE APOIO ÀS PISCINAS 

MUNICIPAIS:- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou aberto o período da hasta 

pública, iniciando-se os trabalhos para a arrematação.  ------------------------------------------------  

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital afixado no dia 28 de Abril de 2011, 

marcada para esta data, conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião 

ordinária realizada no dia 26 de Abril de 2011. ---------------------------------------------------------  

 -------- Estavam presentes na sala os seguintes interessados em licitar, os quais foram 

devidamente identificados como a seguir se descrevem: ----------------------------------------------  

 -------- João Pedro da Assunção Rodrigues dos Santos – Cartão de Cidadão número 

9243208, contribuinte fiscal número 192626078. ------------------------------------------------------  

 -------- Kim Chanel Deureny – Cartão de Cidadão número 14956862, contribuinte fiscal 

número 238304494. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dias & Viegas, Lda. – contribuinte fiscal número 506176401, como representante 

João Miguel Viegas Dias, Bilhete de Identidade número 11331440, emitido em 21 de 

Dezembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 3850,00 (três mil oitocentos e 

cinquenta euros), considerou a Câmara Municipal a praça finda com a referida licitação, 

dando por encerrado o acto público com a adjudicação, por arrematação, a Kim Chanel 

Deureny, do Snack-Bar de Apoio às Piscinas Municipais, tendo de imediato sido notificada 

verbalmente para o pagamento do valor da arrematação, acrescido do imposto sobre o valor 

acrescentado e assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia, 

igualmente tendo sido notificada de que o arrematante dispõe até ao próximo dia 15 de Junho 

para dar inicio à exploração do snack-bar, uma vez que o funcionamento das piscinas 

municipais no ano em curso se iniciará nesta data. -----------------------------------------------------  

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta acta. ----------------------------------------------------------------------------  

 

HASTA PÚBLICA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

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

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

 --------  – Tarifário da Feira da Serra de S. Brás de Alportel; -----------------------------------------  

 --------  – Pedido de Parecer - Prestação de serviços de desinfestação; ------------------------------  

 --------  – 5ª Alteração Orçamental; -----------------------------------------------------------------------  

 --------  – Proc.º n.º 20/2004, de Constroinexe - Recepção Provisória - Loteamento n.º2/2007, 

em Barracha; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- – Associação “Os Amigos da Serra de S. Brás” - Licença para realização de festa ao ar 

livre; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

dos ortofotomapas disponíveis no site da autarquia, uma vez que os que se encontram 

disponíveis são relativos a 2007. O Senhor Presidente informou que a autarquia já adquiriu 

através da AMAL mapas mais actualizados, no entanto os mesmos não foram colocados no 

sistema pela Globalgarve (Projecto Algarve Digital) porque ainda estão a aguardar por 

autorização do IGP (Instituto Geográfico Português). -------------------------------------------------  

 -------- O Dr. João Moura informou ainda que foi abordado por elementos da Associação de 

Pais, acerca do tráfico de estupefacientes que ocorre no interior da Escola EB 2-3. Considera 

o assunto bastante grave, pelo que solicitou ao Senhor Presidente que sejam tomadas medidas 

urgentes para não se beliscar a imagem de excelência do ensino em S. Brás de Alportel. O 

Senhor Presidente informou o restante executivo que este assunto é do seu conhecimento e 

que estão a ser tomadas algumas medidas por forma a solucionar o problema. --------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA PARA A LOJA DO MERCADO 

MUNICIPAL:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a seguinte proposta: --------  

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

 --------------------- “Hasta pública de Loja A5 do Mercado Municipal” ----------------------------  

 -------- O alvará de concessão da Loja A5 do Mercado Municipal de São Brás de Alportel 

atribuído, por hasta pública em 3 de Agosto de 2010 a Edite Luz, foi entregue à Câmara 

Municipal, pela titular, no passado dia 3 de Maio, solicitando a mesma a desistência da sua 

ocupação do próximo dia 1 de Junho do corrente ano de 2011. -------------------------------------  

 -------- Nesta circunstância, e de modo a proceder, no mais curto espaço de tempo, a nova 

atribuição de alvará de concessão desta loja, para a sua ocupação, tendo em vista a melhor 

dinamização do Mercado Municipal de São Brás de Alportel, e de acordo com as normas 

constantes do Regulamento do Mercado Municipal de São Brás de Alportel, nomeadamente o 

disposto nos seus artigos 21.º e 32.º; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se realização de hasta pública para ocupação da Loja A5, identificada no 

mapa do Mercado Municipal que se anexa, com respectiva base de licitação e lanços 

mínimos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Loja A5 (loja localizada a nascente, de construção mais recente, em virtude da 

ampliação do edifício), com base de licitação de € 250,00 e lanços mínimos de € 50,00. ------  

 -------- Mais se propõe que a referida loja se destine à transacção de produtos e ou prestação 

de serviços, exceptuando-se o uso para estabelecimento de venda de pão, talho, charcutaria 

ou estabelecimento de venda de produtos regionais, de modo a permitir uma maior 

diversificação de oferta do Mercado Municipal.” ------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Promover no dia 7 de Junho 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO DE VALOR DE RENDA DO BAIRRO SOCIAL DE 102 

FOGOS:- Presente a seguinte proposta apresentada pela Vereadora Dra. Marlene Guerreiro: -  

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

 ------------------- “Alteração ao Valor de Renda – Bairro Social n.º 39 -----------------------------  

 -------- Considerando a solicitação apresentada pela arrendatária de habitação social 

PROPOSTAS 
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municipal, sita em Bairro Social de São Brás de Alportel, com o n.º 39, Cidália Verde Rebelo 

Contreiras, no sentido de lhe ser concedida uma revisão da sua renda mensal, atendendo ao 

facto de ser sido fortemente alterada a sua situação ao nível dos rendimentos do agregado 

familiar, em virtude de recente falecimento do seu marido, João Contreiras; ---------------------  

 -------- Considerando a devida análise que esta solicitação mereceu por parte dos Serviços de 

Acção Social e Habitação, da qual dá conta o parecer social emitido pelo técnico superior de 

serviço social, José Serrano; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os documentos apresentados, os quais atestam a drástica alteração de 

rendimentos do agregado familiar que passou a dispor apenas o valor da pensão social da 

arrendatária, em virtude do falecimento do seu marido, João Contreiras, que auferia uma 

pensão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a situação de saúde da arrendatária e todo um conjunto de situações 

que agravam a situação económica e social do agregado; -------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, com base no parecer social emitido pelo técnico superior de serviço 

social, alterar a renda mensal atribuída ao fogo do Bairro Social, n.º 39, do valor actual de 

45,68 € para 13,63 €, em virtude da alteração de rendimentos verificada no agregado 

familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A situação será alvo de posterior análise, aquando da revisão anual do valor das 

rendas, momento em que será verificado o ponto de situação.” ------------------------------------  

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

 -------- ALGARVE CENTRAL – “INICIATIVAS DE MARKETING TURÍSTICO 

BASEADAS NAS TIC’S”:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a 

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

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

 -------- “No âmbito do projecto – Algarve Central- Operação – Iniciativas de Marketing 

Turístico Baseadas nas Tic’s – após deliberação de Câmara de 04/05/2011 do município de 

Faro líder do projecto, proponho que se delibere no sentido da aprovação de relatório e minuta 

de contrato e respectiva adjudicação à empresa VISUALFORMA – Tecnologias de 

Informação, SA par os devidos efeitos da formalização contratual. Em anexo proposta de 

fornecimento apresentada em concurso na plataforma electrónica em 29/11/2010,com 

respectivos valores de adjudicação por município; cabendo ao município de S. Brás de 

Alportel o valor de 8.170.00 € (Oito mil cento e setenta euros).” -----------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final, adjudicar o 

procedimento à empresa VISUALFORMA – Tecnologias de Informação, SA e aprovar a 

minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL – “PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE” – 

ADJUDICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PRODUTOR ARTÍSTICO:- O 

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

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

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

 ---------------------------- Prestação de Serviço - Produção Artística ---------------------------------  

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

 -------- - Na reunião de Câmara de 15/03/2011 foi autorizada a integração do Município de 

São Brás de Alportel, no agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à contratação de 

um Produtor Artístico; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Na mesma reunião foi designado o Município de Faro como entidade representante 

do agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação de contrato; ---------  

 -------- - Após aprovação das peças pelos diversos parceiros do agrupamento foi lançado o 

referido procedimento através da plataforma electrónica utilizada pelo Município de Faro, 

disponível no portal http:/www.compraspúblicas.com com o número de processo 

2011/DCU/CMF/20; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - O procedimento adoptado foi o ajuste directo, de acordo com o disposto na alínea e) 

do n.º 1 do art.º 24º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP); -----------------------  

 -------- - A proposta da concorrente Cristina Maria Marques Braga foi recepcionada através 

da referida plataforma electrónica no dia 12/04/2011, pelas 10.31 horas, tendo-se procedido 

à sua abertura no dia 13/04/2011, pelas 16h40 horas; ------------------------------------------------  

 -------- - A proposta contém todos os elementos solicitados e cumpre os requisitos 

fundamentais definidos e o valor proposto enquadra-se na expectativa inicial, considerando-

se que não existe interesse em convidar a concorrente para melhoramento da sua proposta, 

conforme previsto no nº 2 do art.º 125º do CCP;  ------------------------------------------------------  

 -------- - A concorrente procedeu à apresentação dos documentos de habilitação solicitados 

no ponto 8 do convite, os quais cumprem os requisitos impostos; -----------------------------------  

 -------- Assim, tenho a honra de propor à Câmara Municipal que delibere:  --------------------  

 -------- Nos termos do acima exposto, autorizar a adjudicação da prestação de serviços na 

PROPOSTAS 
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área da produção artística no âmbito do projecto Programação Cultural em Rede- Algarve 

Central, à concorrente Cristina Maria Marques Braga, por um período de 15 meses, pela 

quantia total de € 24.000,00 (vinte e quatro mil euros), acrescido de IVA, sendo que ao 

Município de São Brás de Alportel corresponderá o pagamento de € 4000,00 (quatro mil 

euros), acrescido de IVA.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

concorrente Cristina Maria Marques Braga. -------------------------------------------------------------  

 -------- GALERIA MUNICIPAL – “ARTE JOVEM” – ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DA TAXA:- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta: -  

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

 -------- “Considerando que a Galeria Municipal de São Brás é um equipamento do Município 

de São Brás de Alportel, que pretende ser um instrumento activo ao serviço da cultura, ao 

nível da divulgação artística, para dar espaço aos artistas do concelho, da região e do país; -  

 -------- Considerando que, de acordo com o número 7 do Quadro III da Tabela de Taxas e 

Licenças do Município, em vigor, qualquer pessoa individual ou colectiva que apresenta os 

seus trabalhos nesta galeria está sujeita ao pagamento de uma Taxa de Ocupação da Galeria 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a sujeição a um pagamento poderá impossibilitar a realização de 

algumas exposições, por dificuldades financeiras dos autores ou entidades, situação que se 

tem agudizado no contexto actual de crise que o país atravessa; ------------------------------------  

 -------- Propõe-se a isenção da referida taxa de ocupação nas seguintes situações: -------------  

 -------- 1 – Exposições realizadas no âmbito da rubrica “Arte Jovem” – Mostras a realizar 

anualmente, no mês de Maio, de iniciativa da Câmara Municipal, tendo como convidado(a) 

um(a) jovem criador(a), com o objectivo de constituir um estímulo para o seu 

desenvolvimento artístico.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- TARIFÁRIO DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- O Senhor 

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

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

 -------- “TABELA DE TARIFAS DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL DE 

2011 --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do definido no n.º 4 do artigo 6º das Normas de Funcionamento da Feira 
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da Serra, a Comissão Organizadora vem por este meio propor a seguinte tabela de tarifas 

relativas à participação e ingresso da Feira da Serra de 2011 (IVA incluído à taxa legal em 

vigor):  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ingressos ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tarifa de ingresso diário no recinto – cada bilhete - € 3,50; -------------------------------  

 -------- Tarifa de ingresso para todos os dias da feira – cada bilhete € 7,00 (bilhete de 3 

dias). -  

 -------- Observações: São isentos do pagamento de tarifa de ingresso os cidadãos menores de 

10 anos, deficientes, forças de segurança, bombeiros e comunicação social quando 

devidamente comprovadas as situações enumeradas. -------------------------------------------------  

 -------- Tarifa de Jantar no Refeitório da Feira (só para participantes) – cada senha de 

refeição € 4,50; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tarifas de Ocupação de Espaços ----------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Tarifas de Ocupação do Sector Aldeia Serrana: -----------------------------------------  

 -------- Produtores Agro-Alimentares: -------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 120,00; -----------------------------------------------------  

 -------- b) Stand partilhado (por participante) - € 60,00; ---------------------------------------------  

 -------- Produtores de Agricultura Biológica: ----------------------------------------------------------  

 -------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 70,00; -------------------------------------------------------  

 -------- b) Stand partilhado (por participante) - € 40,00; ---------------------------------------------  

 -------- Artesanato: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Artesãos de S. Brás de Alportel: --------------------------------------------------------------  

 -------- aa) Stand individual (3m x 3m) - € 40,00; ------------------------------------------------------  

 -------- ab) Stand partilhado (por participante) - € 20,00; --------------------------------------------  

 -------- b) Artesãos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ba) Stand individual (3m x 3m) - € 60,00; -----------------------------------------------------  

 -------- bb) Stand partilhado (por participante) - € 35,00; -------------------------------------------  

 -------- Observações – A cada participante só será atribuída uma ocupação de espaço, 

prevendo-se que no entanto o participante interessado possa solicitar na ficha de inscrição, 

um segundo espaço (3m x 3m), que a Comissão Organizadora, segundo as disponibilidades 

globais de espaço e do interesse do mesmo, poderá autorizar mediante respectivo pagamento 

de € 250,00; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2011/05/10  Página 14 

 -------- 2 – Encontro de Sabores: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Restaurantes - € 800,00; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tasca - € 400,00; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Bebidas - 150,00;--------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaços de cafés e águas - € 100,00; -----------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Tarifas de Ocupação do Sector Encontro de Saberes: ----------------------------------  

 -------- Para Associações Locais do Concelho: --------------------------------------------------------  

 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 30,00; ----------------------------------------------------------  

 -------- Observações: A cada participante só será atribuída uma ocupação de espaço, 

prevendo-se que no entanto o participante interessado possa solicitar na ficha de inscrição, 

um segundo espaço (3m x 3m), que a comissão organizadora segundo as disponibilidades 

globais de espaço e do interesse do mesmo poderá autorizar mediante respectivo pagamento 

de € 250,00;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Tarifas de Ocupação do Sector Praça da Cultura: --------------------------------------  

 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 50,00”. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente tabela de tarifas.  

 -------- 5ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 5/2011 -----------------------------------  

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço da seguinte verba orçamental: --------  

 --------  – Investimento em equipamento básico - equipamentos de comunicação na 

Administração Autárquica. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para fazer face a este reforço, no tocante ao orçamento municipal 

para o ano em curso, no montante de quinhentos euros, se pode recorrer às verbas inscritas 

excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais. ---------------------------------------------------  

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

 -------- 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 quinta alteração 

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

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de 

alteração ao orçamento e correspondente alteração às Grandes Opções do Plano para dois mil 

e onze, remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. ----------------------  

 -------- TARIFÁRIO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS:- O Senhor 

Presidente apresentou a proposta da nova estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de 

água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos, tendo realçado os aspectos 

mais importantes da mesma. Salientou ainda que esta proposta decorre de algumas situações 

de injustiça que ocorrem actualmente, referindo, como exemplo, a questão dos resíduos 

sólidos, em que o valor é fixo, não tendo em consideração a produção efectiva de resíduos.----  

 -------- O Senhor Presidente informou ainda que o tarifário não entrará em vigor 

imediatamente, uma vez que a empresa responsável pela facturação terá de adequar o 

software ao novo tarifário. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Dr. João Moura solicitou alguns esclarecimentos e referiu que a única 

objecção à proposta é o facto de ocorrer numa altura de grave crise económica, numa época 

de incertezas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a estrutura tarifária. ----------  

 

PROPOSTAS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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, possibilitar à firma requerente a 

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

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

pretensão, nos termos da informação técnica de 8 de Abril de 2011, que abaixo se descreve e 

de que deve ser dado conhecimento à firma interessada. ----------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Construção de Moradia Unifamiliar e Piscina, no terreno em referência, cabe-nos 

emitir o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 a 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agro-Florestal; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Montado de sobro e/ou azinho. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------------------  

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se no Vale das Mealhas-Bengado é composto 

por prédio urbano - edifício térreo, com uma área coberta de 166,0m
2
 e descoberta de 

319,0m
2
 perfazendo uma área total de 485,0m

2
 descrito com o nº 17818/20110329 com a 

matriz nº 10132. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - É pretensão da requerente reconstruir e ampliar a edificação existente perfazendo 

uma área aproximadamente de 300,00m
2
. Face ao P.DM. deverá cumprir o disposto do 
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artigo 23.º-E do R.P.D.M. os seguintes condicionalismos: --------------------------------------------  

 -------- 2.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

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

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2.2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade 

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais 

significativos, enquanto testemunhos históricos das actividades e realizações humanas. --------  

 -------- 2.3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a protecção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ----------------------------------------------------------  

 -------- 2.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem 

rural; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Verifica-se que o número de pisos pré-existente é um o que deverá ser mantido; -----  

 -------- c) Adoptar ou criar infra-estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infra-estruturas; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, é aproximadamente 300,0m
2
 o que não 

excede os 300,0m
2
. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Verifica-se na memória descritiva que o requerente pretende efectuar 2 pisos 

situação que não cumpre a alínea b) do ponto 2.4 do ponto anterior. ------------------------------  

 -------- 4 - Mais se informa que a informação prévia deverá cumprir na íntegra o referido no 
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ponto nº 2.4 para se emitir parecer favorável e na fase de licenciamento a totalidade do ponto 

nº 2. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - O Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de Maio com a redacção de Decreto-Lei 

n.º155/2004, de 30 de Junho estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, 

em povoamento ou isolados, carece de autorização; introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de 

forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afectada; e inibe por 25 anos a 

afectação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou 

fortemente depreciados por intervenção ilegal. ---------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer desfavorável de acordo com ponto nº 3 supra 

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

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

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA REABILITAÇÃO/RESTAURO DE MORADIA EM 

SOALHEIRA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 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, possibilitar ao requerente a 

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

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

pretensão, nos termos da informação técnica de 18 de Março de 2011, que abaixo se descreve 

e de que deve ser dado conhecimento ao interessado. --------------------------------------------------  

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

 -------- “Analisando o pedido de informação prévia nº 14/2011 verifica-se que o prédio em 

causa já foi alvo de uma pretensão, nomeadamente através da informação prévia nº 4/2009.--  

 -------- O pedido de informação prévia referido foi indeferido, porque a ruína não se 

encontrava definida volumetricamente, tal como é exigido no n.º 1 do artigo 23º-E do 

Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel, condição que ainda se 

mantém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Estes serviços informam de se emitir parecer desfavorável pela pretensão não cumprir 

REQUERIMENTOS 
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o artigo 23º-E do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel. É 

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

 -------- PROCº Nº 27/2011, DE JOHN CUNNIFFE E BRENDA CUNNIFFE – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM ALPORTEL:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 27/2011, em que John 

Cunniffe e Brenda Cunniffe, solicitam informação prévia quanto à construção de uma 

piscina num prédio urbano que possuem em Alportel, deste município. ----------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão nos termos da 

informação técnica de 2 de Maio de 2011 que abaixo se transcreve e de que se deve dar 

conhecimento aos requerentes. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Construção de Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer 

técnico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 a 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Urbano Estruturante II; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Servido por Rede de Abastecimento de Água; ------------------------------------------------  

 -------- Servido por Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas; -------------------------  

 -------- Confina a Poente com Estrada Regional 2. ---------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------------------  

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se no Alportel, é composto por prédio misto – 

terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão e 1ºandar, com uma área coberta de 

112,0m
2
 e área descoberta de 865,00m

2
 perfazendo uma área total de 977,0m

2
, confrontando-

se a poente com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº 7876/19930316 e inscrito sob o artigo urbano nº 4874 e o rústico nº 4684. --------------------  
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 -------- 2 - O requerente pretende construir uma piscina de 50,0m
2
. --------------------------------  

 -------- 3 - Uma vez que o prédio confina com Estrada Regional 2 deverá o requerente ter em 

conta a implantação da piscina de forma a não criar maior desconformidade em relação ao 

afastamento à via. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, estes serviços informam que atendendo que a pretensão dos 

requerentes está inserida em espaço Urbano Estruturante II, emite-se parecer favorável à 

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

 -------- PROCº Nº 87/2009, DE ROBERT KENNETH KING – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EM FUNCHAIS:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 87/2009, em que Robert Kenneth King, residente na Casa Liege – Sítio 

dos Funchais, Apartado 182, neste município, solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à alteração e ampliação de moradia que possui no sítio dos Funchais, 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 3 de Maio de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Fica o processo devidamente documentado para emissão de parecer favorável 

pretensão do requerente, com base: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- - n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do 

Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, deve a requerente apresentar o projecto das 

especialidades no prazo máximo de seis meses.” -------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 12/2011, DE HEATHER MARY MADELEY – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM MESQUITA ALTA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 12/2011, em que Heather Mary 

Madaley, residente na “Casa Moleiro”, no sítio da Mesquita Alta, neste município, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração e ampliação de moradia unifamiliar 

que possui no sítio supra referido. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 4 de Maio de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 
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ser dado conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Ampliação de Moradia 

Unifamiliar, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------------  

 -------- 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 a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

nº10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio o imóvel localiza-se 

em: ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado; -----------------------------------------------  

 -------- Confina a Poente com via não classificada. ---------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------------------  

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se na Mesquita Alta é composto por prédio 

urbano – edifício com 2 pavimentos, sendo o rés-do-chão, composto por 3 quartos, 2 casas de 

banho, sala e cozinha, e o 1ºandar de 1 quarto e casa de banho, garagem, e quintal com 

piscina com caminho a Poente, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 4108 

de 09-05-1989 e inscrito sob o artigo nº 6074. ----------------------------------------------------------  

 -------- 2 - No projecto entregue verifica-se a criação de uma zona de estar resultando uma 

habitação unifamiliar com 203,00m
2
. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área. Contudo a 

referida situação não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo 23-E, do 

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

 -------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - O projecto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º163/06, de 8 de 

Agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades. ---------------------------  

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 
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presente projecto de arquitectura. Com base no nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção da Decreto-Lei nº 26 /2010, de 30 de Março, deve a 

requerente apresentar dentro de 6 meses o projecto de especialidades. É quanto nos cumpre 

informar e colocar à Consideração Superior.” ----------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 15/2011, DE HUMBERTO DOMINGOS GONÇALVES – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, MURO DE VEDAÇÃO E PISCINA, 

EM JAVALI:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 15/2011, em 

que Humberto Domingos Gonçalves, residente na rua Boaventura Passos, n.º 9, nesta Vila, 

solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de moradia unifamiliar, 

muro de vedação e piscina, num prédio que possui 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 5 de Maio de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do 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: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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, Sitio 

do Caldeirão (Rede Natura 2000) e confina a Norte Poente com Via não classificada 

regendo-se pelas disposições do ponto 2 do artigo 53º, artigo 12º e 27º do RPDM e Rede 

Natura - Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008. --------------------------------------  

 -------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 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 a cores e dos materiais dos elementos que os constituem as fachadas e a 

cobertura de acordo com as folhas EL 11A e 12A 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, o que deverá ser executado em obra. -----------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Deverá o requerente ficar ciente que o abastecimento de água e drenagem esgotos 

deverão 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. --------------------  

 -------- 7 - 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.” -----------------------  

 -------- PROCº Nº 17/2011, DE FREDRICK ANTONY HOPKINSON E CAROL ANN 

HOPKINSON – ALTERAÇÃO DE MORADIA EM CERRO DA MESQUITA:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 17/2011, em que Fredrick 

Antony Hopkinson e Carol Ann Hopkinson, residentes no “Monte da Ti Rosa”, no Cerro da 

Mesquita, neste município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração de moradia que possuem no sítio supra referido. --------------------------------------------  
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 -------- 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 5 de Maio de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento aos requerentes.  -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração de Moradia, no 

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

 -------- 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 a 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Confina a Sul com caminho municipal 1207.-------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------------------  

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se no Serro da Mesquita é composto por 

prédio urbano com área de 7272,00m
2 

– área coberta de 276,3m
2
 edifício de rés-do-chão, 

com logradouro e piscina e área descoberta de 6995,7m
2
, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 12634/20000114, o artigo com o nº 2596. ---------------------------------  

 -------- 2 - No projecto entregue verifica-se a criação de uma zona para arrumar os materiais 

e equipados usados no tratamento do jardim através do encerramento de um terraço coberto.  

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se apenas a alteração de um espaço 

coberto não havendo aumento de área. A referida situação não contraria os dispostos legais 

definidos pelo artigo 23-E, do Regulamento do Plano Director Municipal; -----------------------  

 -------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 
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presente projecto de arquitectura. Com base no nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, na redacção da Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março, deve a 

requerente apresentar dentro de 6 meses o projecto de especialidades. É quanto nos cumpre 

informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 257/2006, DE DOMUSOLO – COMPRA E VENDA DE BENS 

IMOBILIÁRIOS – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA AS INFRA-

ESTRUTURAS DE LOTEAMENTO EM ALCARIA/TESOUREIRO:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 257/2006, em que a firma Domusolo – 

Compra e Venda de Bens Imobiliários, Lda., com sede na Rua Mar e Guerra, n.º 56-A, no 

Patacão, no município de Faro, solicita a prorrogação do prazo, por mais 6 meses, para 

conclusão das obras relativas ao loteamento sito em Alcaria, neste município, a que 

corresponde o alvará de loteamento n.º 1/2010. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo 

por mais seis meses. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 20/2004, DE CONSTROINEXE – RECEPÇÃO PROVISÓRIA – 

LOTEAMENTO N.º 2/2007, EM BARRACHA:- Presente um requerimento da firma 

Constroinexe Construtora, Lda., com sede no Largo de S. Sebastião, n.º 26, nesta Vila, a 

solicitar que seja realizada vistoria ao loteamento sito em Barracha, deste município, a que 

corresponde o alvará de loteamento n.º 2/2007, a fim das infra-estruturas urbanísticas do 

mesmo serem recepcionadas provisoriamente, a que corresponde o processo entrado nestes 

serviços municipais sob o n.º 20/2004. -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a firma promotora para, no 

prazo de 15 dias, proceder à limpeza das infra-estruturas respeitantes aos resíduos sólidos e 

ecopontos, nos termos do auto de vistoria realizado em 31 de Março de 2011, dado ser este o 

equipamento que poderá estar em condições de ser recebido. ----------------------------------------  

 -------- Mais se informa que as restantes obras de infra-estruturas e equipamentos não estão 

em condições de serem recebidas provisoriamente nos termos do auto de vistoria supra 

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

 -------- HARD RIDERS CLUBE – LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE FESTA AO 

AR LIVRE:- Presente um requerimento do Hard Riders Clube, com sede no sítio da Fonte 

da Murta, neste município, a solicitar autorização para realização ao ar livre da festa de 

aniversário com música ao vivo, na sede do clube, nos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, 
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entre as 20 horas do dia 25 e as 4 horas do dia 26 de Junho. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para o horário pretendido. 

Foi ainda deliberado por unanimidade recomendar ao promotor do evento que a partir das 

2h00 do dia 26 de Junho seja apenas colocada música no interior da sede, por forma a não 

incomodar os residentes mais próximos. Remeta-se cópia da informação técnica ao promotor 

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

 -------- ASSOCIAÇÃO “OS AMIGOS DA SERRA DE S. BRÁS” – LICENÇA PARA 

REALIZAÇÃO DE FESTA AO AR LIVRE:- Presente um requerimento da Associação 

“Os Amigos da Serra de S. Brás”, com sede no sítio dos Parises, neste município, a solicitar 

autorização para realização ao ar livre de baile com música ao vivo, no adro da igreja dos 

Parises, no dia 15 de Maio do corrente ano, das 16 às 22 horas. -------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para o horário pretendido. 

Dê-se conhecimento da informação técnica ao promotor do evento. --------------------------------  

 

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

NA LOCALIZAÇÃO DE ECOCENTRO:- Presente o ofício n.º 9 remetido no dia 27 de 

Abril de 2011 pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi 

deliberado, por maioria, com um voto contra e três abstenções, declarar de interesse público a 

localização do Ecocentro na antiga ETAR na Fonte de Touro em terras ou solos da RAN. -----  

 -------- Junto ao presente ofício foi ainda remetida uma declaração de voto apresentada pelo 

Partido Socialista àquele órgão deliberativo. ------------------------------------------------------------  

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2011:- 

Presente o ofício n.º 8 remetido no dia 27 de Abril de 2011 pela Assembleia Municipal de 

S. Brás de Alportel informando que foi aprovada, por unanimidade, a Primeira Revisão ao 

Orçamento para o ano em curso, em sessão ordinária realizada no passado dia 20 de Abril. ----  

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE 

ACTIVIDADES:- Presente o ofício n.º 7, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás 

de Alportel no dia 27 de Abril último, informando que foi aprovada, por maioria, com 4 

abstenções a Prestação de Contas do ano de 2010, em sessão ordinária realizada no passado 

dia vinte e 20 de Abril. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO “OS AMIGOS DA SERRA DE 

S. BRÁS”:- Presente uma comunicação da Associação “Os Amigos da Serra de S. Brás”, 

com sede no sítio dos Parises, neste município, datada de 20 de Abril de 2011, a solicitar a 

concessão de uma verba para minorar as despesas decorrentes com a Festa Anual dos Parises 

que decorrerá nos dias 14 e 15 de Maio. -----------------------------------------------------------------  

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

valor de € 400,00 (quatrocentos euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------  

 -------- Neste momento saiu da sala o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, por fazer parte dos 

órgãos sociais da Associação Rota da Cortiça. ----------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- 

Presente uma carta da Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, 

a solicitar apoio financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para a apoio à realização 

de actividades que visam promover o município. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 5.000 

(cinco mil 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. -----------------  

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, 

para participar nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. --------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESINFESTAÇÃO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de serviços de desinfestação, 

nomeadamente os de desbaratização e desratização durante um ano no Concelho de São 

Brás de Alportel (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: Pedido de Parecer – Prestação de serviços de 

desinfestação, nomeadamente os de desbaratização e desratização durante um ano no 

Concelho de São Brás de Alportel, 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 € 2.050,00 no 

ano de 2011 e o restante valor no anos seguintes), por um período de 12 meses. -----------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 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 26 de Abril findo a 9 de Maio 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.---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1535, de 1538 a 

1552, de 1554 a 1574, de 1577 a 1598, de 1602 a 1605, 1612, de 1646 a 1647, de 1660 a 

1662, 1664, de 1670 a 1671, de 1675 a 1705 no valor de € 54.725,62; -----------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1534, de 1606 

a 1611, de 1616 a 1640, no valor de € 27.083,41; ------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1529 a 1533, de 1536 a 

1537, 1553, de 1575 a 1576, de 1599 a 1601 M/2, de 1613 a 1615, de 1641 a 1645, de 1648 a 

1659, 1663, de 1665 a 1669, de 1672 a 1674, no valor de € 58.889,30. -----------------------------  
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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 

  
 


