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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 15/2011 

da reunião ordinária de 5 de Julho 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. ------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 125, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.126.742,32 euros dos 

quais 1.123.608,18 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.134,14 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 usou da palavra o munícipe 

António José Cercas Soares, residente no sítio dos Poços Ferreiros, neste município. O 

Senhor António está presente na reunião, pois consta na agenda de trabalhos um pedido de 

destaque em seu nome. O Senhor Presidente analisou a informação técnica relativa ao referido 

pedido de destaque e informou o munícipe que a mesma propõe o indeferimento. Perante esta 

resposta o munícipe solicitou ao Sr. Presidente que se deslocassem ao local técnicos da 

autarquia com o objectivo de identificar correctamente o terreno em causa e tentar arranjar 

uma solução para o problema. O Senhor Presidente concordou com a proposta do munícipe 

ficando agendada uma visita ao local, tendo sido retirado o processo da ordem do dia para 

posterior análise. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

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

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

 --------  – Instalação de Snack-Bar no Centro de Apoio da Fonte Férrea, de João Pedro da 

Assunção Rodrigues dos Santos; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Centro de Apoio ao Parque da Fonte Férrea – Pagamento da Renda; -------------------  

 --------  – Pedido de parecer – Prestação de Serviços de Aluguer de Palco Feira da Serra 2011;  

 --------  – Protocolo de Colaboração – Associação de Produtores Florestais da Serra do 

Caldeirão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O executivo acordou que no próximo mês de Agosto, por motivo de férias, haverá 

apenas duas reuniões ordinárias, nos dias 2 e 30 de Agosto. ------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CENTRO DE APOIO AO PARQUE DA FONTE FÉRREA - PAGAMENTO DA 

RENDA:- Presente a seguinte proposta apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, relativa ao assunto em epígrafe: --------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------ “Centro de Apoio ao Parque da Fonte Férrea --------------------------------  

 -------- Na sequência da hasta pública e respectivo auto de arrematação do Centro de Apoio 

ao Parque da Fonte Férrea ocorrido na reunião ordinária deste executivo em 26 de Abril 

último;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que o Senhor João Pedro da Assunção Rodrigues dos Santos, arrematante 

final da referida hasta pública, inicie o pagamento da renda do espaço no presente mês. ------  

 -------- Conforme estipulado na proposta da hasta pública o adjudicante deverá cumprir com 

o pagamento mensal de uma renda no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros) 

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

 -------- O encargo mensal com a renda não inclui os encargos respeitantes ao consumo de 

água e electricidade, que são pagos pelo concessionário, de acordo com os consumos 

facturados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O pagamento da renda mensal deverá ser efectuado no primeiro dia útil de cada mês, 

estando sujeito à mora prevista no artigo 1041º nos termos do Código Civil. ---------------------  

 -------- A renda relativa ao presente mês deverá ser paga, excepcionalmente, até ao dia 11 de 

Julho.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 71/2010, DE PANDA PROPERTIES, LDA. – ALTERAÇÃO DE 

FACHADA EM COROTELO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 71/2010, em que a firma PANDA Properties, Limited, com sede em Gibraltar, solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração de fachada do prédio urbano de que 

é proprietária no sítio do Corotelo, 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, de acordo com as informações jurídica e técnica de 28 de Junho e 30 de Junho de 

2011, respectivamente, que deve ser dada conhecimento à firma requerente. ----------------------  

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

 -------- “1 - Dado à complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 

parecer Jurídico de 28/06/2011 do Exº Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, 

assim sendo deverá o requerente ter conhecimento do teor do parecer. ----------------------------  

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

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

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A interessada Panda Properties Limited vem requerer “a aprovação do licenciamento 

de obras a realizar no prédio urbano inscrito na respectiva matriz sob o nº 600 e descrito na 

CRP de S. Brás de Alportel sob o nº 12162” sito no Corotelo. ---------------------------------------  

 -------- De acordo com a memória descritiva apresentada tais obras são constituídas por 

“alterações de arquitectura” mais concretamente tais alterações referem-se ao “fecho de um 

vão na fachada exterior de uma dependência/anexo de arrumos já existente com 16m2 que 

passou a integrar o presente prédio do mesmo proprietário de modo a constituir mais um 

quarto nesta edificação habitacional …” como refere a aludida memória descritiva. -----------  

 -------- A mesma memória descritiva dá a informação complementar que o prédio em causa 

havia já anteriormente sido objecto de um projecto de alterações que deu origem ao processo 

de obras nº 135/99. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O processo encontra-se devidamente instruído com as peças desenhadas numeradas 

de 1 a 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Consultado o processo de obras nº 135/99 verifica-se que efectivamente em 16 de 

Julho de 1999 deu entrada na C.M. de s. Brás de Alportel um requerimento para aprovação 

REQUERIMENTOS 
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de um “projecto de alterações interiores e piscina – no mesmo prédio urbano (descrito sob o 

nº 12162), sendo certo que as áreas são actualmente algumas diferentes por efeito da 

actualização feita em declaração por IMI. --------------------------------------------------------------  

 -------- Comparando as plantas que integram o aludido processo e o presente, verifica-se que 

as mesmas não coincidem pois que a “dependência /anexo para arrumos” com 16m2 não 

fazia parte do prédio naquela altura 1999. --------------------------------------------------------------  

 -------- Aliás na planta nº 2 do presente processo (71/2010) verifica-se que a 

“dependência/anexo para arrumos” em causa não faz parte do prédio urbano deste processo 

mas sim do Edifício contíguo”. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- De facto, feitas as competentes buscas foi possível localizar o processo de obras nº 

136/99 relativo a tal “edifício contíguo”, aberto em 16-07-1999 para a aprovação de 

projecto de construção de uma “piscina e muros de entrada”. --------------------------------------  

 -------- Rua Eça de Queiroz, nº 2, R/c, 8000-337 FARO – Telef. 289822016-Telefax 

289801339. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tal processo mostra-se instruído com as competentes plantas de arquitectura, pelas 

quais se verifica claramente que a “dependência/anexo para arrumos” onde se pretende a 

intervenção neste procedimento (71/2010) fazia já então parte integrante do prédio urbano 

contíguo então objecto da operação urbanística de “alteração” para a construção de piscina 

pérgula muros de vedação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela presente operação urbanística-alteração de fachada – pretende-se, como aliás 

consta na memória descritiva, desanexar uma divisão de um prédio urbano para anexar tal 

divisão ao prédio urbano contíguo a que se refere o presente procedimento. ---------------------  

 -------- O fraccionamento de edifícios não se mostra previsto legalmente, a não ser para a 

constituição da propriedade horizontal (art.º. 1414 e seguintes do CC). ---------------------------  

 -------- De facto a desanexação de uma divisão de um edifício destinado a habitação 

unifamiliar para a anexar a um outro edifício contíguo também destinado a moradia 

unifamiliar não parece possível por implicar a divisão em substância do edifício que não 

parece física e legalmente possível. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A “alteração da fachada” que se pretende levar a efeito pelo presente procedimento 

tem assim por objecto um prédio distinto (o prédio contíguo) do prédio urbano identificado 

no requerimento inicial e nos documentos registrais que instruem o presente procedimento. --  

 -------- Verifica-se assim que o requerente ao referir ser proprietário do prédio urbano em 
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causa (descrito na CRP nº 12162) e tendo a operação urbanística pretendida por objecto um 

outro prédio urbano (o edifício contíguo) não cumpre os requisitos de legitimidade exigidos 

pelo art.º. 9 nº 1 do D.L. 555/99. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- EM CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- I- A operação urbanística pretendida, designadamente por alteração da fachada” 

(encerramento de uma porta para o exterior), tem por objectivo proceder a uma desanexação 

de uma divisão de um edifício contíguo para a anexar a um outro edifício constituído por 

uma moradia unifamiliar registada na CRP de S. Brás de Alportel sob o nº 12162.--------------  

 -------- II- Tal operação de desanexação de partes de um edifício destinado a moradia 

unifamiliar não é legalmente possível por tal edifício não ser divisível em substancia nem 

eventualmente susceptível de propriedade horizontal que aliás não foi requerida. ---------------  

 -------- III- A “dependência/anexa arrumos” onde se pretende alterar a fachada não integra o 

prédio urbano que o requerente identifica no presente Rua Eça de Queiroz, nº 2, R/c, 8000-

337 FARO – Telef. 289822016-Telefax 289801339 procedimento como justificativo do direito 

de realizar a operação urbanística, pelo que, em concreto carece de legitimidade nos termos 

previstos no art.º. 9º nº 1 do DL 555/99. -----------------------------------------------------------------  

 -------- IV- Não parece pois, a pretendida operação urbanística ser susceptível de aprovação 

ou deferimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É, salvo melhor opinião, quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ---------------  

 -------- PROCº Nº 2/2011, DE CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA. – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO 

EXISTENTE EM CERRO DO BOTELHO:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 02/2011, em que a firma Construções Serrainveste – Sociedade de 

Construções, Lda., com sede no sítio do Canal, freguesia de Santa Bárbara de Nexe, 

município de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à remodelação e 

ampliação de uma edificação existente num prédio de que é proprietária no sítio Cerro do 

Botelho, 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 21 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- “O presente projecto de arquitectura cumpre a informação técnica de 4 de Março do 

corrente ano que o antecedeu. Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe 

a aprovação do projecto de arquitectura. Deve a requerente apresentar os necessários 

projectos de especialidades no prazo de 6 meses. ------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa que a requerente não poderá impermeabilizar a zona Norte da 

propriedade uma vez que qualquer impermeabilização nesta zona carece de Parecer à 

Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve. -------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROCº Nº 21/2011, DE JIANG JIANDONG – LIGAÇÃO DE FRACÇÃO A DO 

LOTE 5 NA RUA BERNARDO RODRIGUES DE PASSOS:- Presente o processo entrado 

na Divisão Urbanismo sob o n.º 21/2011 em que Jiang Jiandong, residente na rua Mariana 

Vilar, Lote 6 – 3º Esq., nesta Vila, solicita a admissão da comunicação prévia referente ao 

projecto de arquitectura relativo à alteração de loja para comércio a retalho não especializado, 

sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco, que pretende levar a efeito no 

R/c do lote 5 e R/c do lote 6, com os números de polícia 15 e 17, respectivamente, na Rua 

Bernardo Rodrigues de Passos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

informar o requerente que tem o prazo de um ano para requerer por escrito o pagamento das 

taxas e informar a data de início dos trabalhos. ---------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que a situação deverá 

ser reposta aquando da cessação do arrendamento ou fim da exploração comercial; -------------  

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O interessado Jiang Jiandong apresentou um projecto de arquitectura no presente 

procedimento de comunicação prévia, para proceder a alteração nas fracções autónomas que 

correspondem ao r/c do Lote 5 e r/c do Lote 6, com os números de polícia respectivamente de 

15 e 17 da Rua Bernardo Passos. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tais lotes são contíguos pelo que as fracções correspondentes ao r/chão de cada um 

dele são também contíguas. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O interessado pretende ligar ambas as fracções através da abertura de um vão. --------  

 -------- O interessado é proprietário de uma das fracções e arrendatário da outra, estando 
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devidamente autorizado pelo seu senhorio a efectuar as obras que pretende de abertura do 

vão para ligação das fracções que destina ao exercício do seu comércio, fim a que ambas as 

fracções se destinam. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cada um dos condomínios a que pertence cada uma das fracções deliberaram 

autorizar a alteração pretendida. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face aos descritos elementos a que o processo faz referência não se vêm obstáculos 

ao deferimento da pretensão a não ser que por razões de ordem técnica a abertura de vão 

seja desaconselhada, designadamente por questões de segurança estrutural dos prédios, 

razões arquitectónicas relevantes ou outras semelhantes. --------------------------------------------  

 -------- De facto, estamos no âmbito dos direitos dos condomínios de cada um dos prédios 

(Lote 5 e Lote 6), ambos constituídos em propriedade horizontal. -----------------------------------  

 -------- Ora, a abertura do vão pretendido interfere com partes comuns do edifício (artigo 

1421º nº1 alínea a) do Código Civil). --------------------------------------------------------------------  

 -------- De facto, as paredes exteriores são partes comuns do edifício pelo que só podem ser 

alteradas mediante a autorização da maioria dos condóminos (artigo 1425º nº1 do Código 

Civil).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Também os proprietários de cada uma das fracções devem autorizar a operação 

urbanística, uma vez que a mesma interfere com o seu direito de propriedade. -------------------  

 -------- Porém, tendo os respectivos proprietários dado já formalmente a sua autorização 

para a operação e tendo a Assembleia de Condóminos de ambos os prédios deliberado já 

autorizar a mesma operação urbanística, será de deferir a pretensão do interessado. ----------  

 -------- Pode colocar-se a questão da reposição da situação, caso o contrato de arrendamento 

venha a cessar ou a exploração comercial do espaço deixe de ser conjunta. ----------------------  

 -------- Porém, tal questão parece resolvida, uma vez que a autorização dada pelo senhorio 

impõe já essa obrigação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Contudo, nada impede que no deferimento que eventualmente venha a ser concedido à 

pretensão se particularize que cessado o arrendamento ou fim a exploração comercial em 

conjunto das suas fracções o interessado deverá repor a situação tal como actualmente se 

encontra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em conclusão parece ser de deferir a pretensão do interessado caso todas as referidas 

autorizações se mostrem dadas como parece. -----------------------------------------------------------  

 -------- É, salvo melhor opinião quanto se me oferece informar sobre o assunto. -----------------  

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

 -------- “Dado à complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 

parecer Jurídico de 28/06/2011 do Exº Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, 

assim sendo deverá o requerente ter conhecimento do teor do parecer e dar cumprimento ao 

mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Analisados os elementos entregues a 1 de Abril corrente, não se vê inconvenientes de 

ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do projecto de arquitectura. ----------------------  

 -------- Mais se informa, cessado o arrendamento ou fim a exploração comercial em conjunto 

das fracções o interessado deverá repor a situação tal como actualmente de encontra. ---------  

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

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

 -------- PROCº Nº 22/2011, DE JIANG JIANDONG – LIGAÇÃO DE FRACÇÃO A/B 

DO LOTE 6 NA RUA BERNARDO RODRIGUES DE PASSOS:- Presente o processo 

entrado na Divisão Urbanismo sob o n.º 22/2011 em que Jiang Jiandong, residente na Rua 

Mariana Vilar, Lote 6 – 3º Esq., nesta Vila, solicita a admissão da comunicação prévia 

referente ao projecto de arquitectura relativo à alteração de loja para comércio a retalho não 

especializado, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco, que pretende 

levar a efeito no R/c do lote 5 e R/c do lote 6, com os números de polícia 15 e 17, 

respectivamente, na Rua Bernardo Rodrigues de Passos. ---------------------------------------------  

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

informar o requerente que tem o prazo de um ano para requerer por escrito o pagamento das 

taxas e informar a data de início dos trabalhos. ---------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que a situação deverá 

ser reposta aquando da cessação do arrendamento ou fim da exploração comercial, nos termos 

das informações jurídica e técnica de 28 de Junho e 30 de Junho de 2011, respectivamente, e 

que devem ser dadas conhecimento ao requerente; -----------------------------------------------------  

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação jurídica transcrita no anterior processo. -------------------------------------------  

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

 -------- “Dado à complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 

parecer Jurídico de 28/06/2011 do Exº Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, 

assim sendo deverá o requerente ter conhecimento do teor do parecer e dar cumprimento ao 
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mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Analisados os elementos entregues a 1 de Abril corrente, não se vê inconvenientes de 

ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do projecto de arquitectura. ----------------------  

 -------- Mais se informa, cessado o arrendamento ou fim a exploração comercial em conjunto 

das fracções o interessado deverá repor a situação tal como actualmente de encontra. ---------  

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

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

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

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL TURISMO NO ESPAÇO RURAL:- 

Presente o processo entrado na Divisão Urbanismo sob o n.º 70/2010 em que a empresa Mais 

Além - Turismo em Espaço Rural, Unipessoal, Lda. com sede no Sítio do Tesoureiro, neste 

município solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração e ampliação de 

prédio existente para a implementação de um Empreendimento Turístico em Espaço Rural, 

que pretende levar a efeito num prédio que possui no local supra referido. ------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dado ser intenção aprovar o projecto 

de arquitectura, solicitar parecer à Região Hidrográfica do Algarve (ARH), nos termos da 

informação técnica de 1 de Julho de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado 

conhecimento à firma requerente. -------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Em resposta ao requerimento n.º 270 de 28 de Junho de 2011, vem a requerente 

proceder à reformulação da proposta através da entrega adicional de elementos, cuja petição 

pretende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - A proposta apresentada, diz respeito à reconstrução, alteração e ampliação de 

construção existente com finalidade para uso de Turismo em Espaço Rural/ Casa de Campo 

tendo para o efeito instruído o processo com projecto de arquitectura, arranjos exteriores e 

plano de acessibilidade. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

n.º 10675/19960903. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - No âmbito do ponto anterior, estes serviços informam que vem agora a requerente 

apresentar um registo da Conservatória com a seguinte descrição: rés-do-chão e primeiro 

REQUERIMENTOS 
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andar com várias descrições e logradouro confinando a Norte com estrada com uma área 

coberta de 183,92m
2
 e descoberta 5776,08m

2
 perfazendo um total de 5960,00m

2
. ---------------  

 -------- 4 - Dado a esta situação vem agora a requerente apresentar a proposta justificando 

em adenda à memória descritiva e justificativa (folha 124 do presente processo) “assim 

foram elaboradas as peças desenhadas relativas à correcção da implantação / altimetria do 

1º piso da habitação existente, bem como, da dependência contígua à mesma”, situação que 

se remete á Consideração Superior. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 7 - A referir que como legislação específica para a instalação deste empreendimento 

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

previsto nos DL n.º 39/2008 de 07/03 que consagra o novo regime jurídico da instalação, 

exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos (alterado e republicado pelo DL 

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

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

 -------- 8 - É pretendida a reconstrução, com preservação de fachadas, das construções 

existentes no prédio urbano n.º 7519 pretendendo-se a sua alteração e ampliação para 

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

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

 -------- 9 - A proposta apresentada apresenta a criação de 6 unidades de alojamento (ou 12 

utentes) afectas ao estabelecimento de turismo em espaço rural e uma habitação de tipologia 

T4, com 14 lugares de estacionamento afecto à unidade de alojamento. ---------------------------  

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

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

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

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

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se a decisão à 
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Consideração Superior, atendendo ao ponto nº 9 supra referido.” ----------------------------------  

 -------- REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM NOME DE GILES MABERLY E 

ANTHONY AVERILL NO CERRO DO ALPORTEL, MORADIA DENOMINADA 

CASA LABIRINTO:- Presente um requerimento de Giles Maberly e Anthony Averill, 

residentes na Avenida da Liberdade, n.º 15, nesta Vila, a solicitar o registo de uma moradia 

como estabelecimento de alojamento local no Cerro do Alportel, neste município. --------------  

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

de 01 de Julho 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 23 de Setembro de 2011. --------------  

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

 -------- “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, 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, é solicitado o registo de moradia – Casa Labirinto - com 4 quartos e capacidade 

para 8 pessoas, no Sítio do Cerro do Alportel, em São Brás de Alportel ---------------------------  

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

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

06/02/1991 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O presente registo foi instruído correctamente a 01/07/2011 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 23 de Setembro 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 ---------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior.” --------------  

 -------- LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA EM PORTELA:- Presente 

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

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

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão. ------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE BAILE E VARIEDADES DO GRUPO CULTURAL E 

DESPORTIVO DO PERAL, NO PERAL - RATIFICAÇÃO:- Presente um requerimento 

do Grupo Cultural e Desportivo do Peral, com sede no sítio do Peral, neste município, a 

solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado, para a realização de Baile 

e Variedades, no sítio do Peral, nos dias 2 e 3 de Julho do corrente ano, entre as 20h e as 2 

horas de cada dia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 29 de Junho de 2011, pelo qual foi concedida autorização 

para a realização do evento no local pretendido, bem como, a emissão da consequente licença 

especial de ruído para o horário solicitado. --------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO DE ARTISTA MUSICAL – JOÃO PAULO CAVACO PARA A 

FEIRA DA SERRA 2011:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Agenciamento de Artista Musical – João Paulo 

Cavaco para a Feira da Serra 2011 (Procedimento Ajuste Directo). ------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Agenciamento de Artista Musical – João Paulo Cavaco para a Feira da Serra 2011, mais 

informo que não é trabalho subordinado. ---------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 2.850,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um Ajuste Directo, de acordo 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 24.ª do Código dos Contratos Públicos. --------------------------  

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

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

AGENCIAMENTO DE ESPECTÁCULO – ROUXINOL FADUNCHO PARA A FEIRA 

DA SERRA 2011:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Agenciamento de Espectáculo- Rouxinol 

Faduncho para a Feira da Serra 2011 (Procedimento Ajuste Directo). --------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Agenciamento de Espectáculo – Rouxinol Faduncho para a Feira da Serra 2011, mais 

informo que não é trabalho subordinado. ---------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 9.100,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um Ajuste Directo, de acordo 
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com a alínea e) do n.º 1 do art.º. 24.ª do Código dos Contratos Públicos. -------------------------  

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

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

AGENCIAMENTO DE ARTISTA MUSICAL – QUIM BARREIROS PARA A FEIRA 

DA SERRA 2011:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Agenciamento Artista Musical – Quim 

Barreiros para a Feira da Serra 2011 (Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

n.º 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações - 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 (n.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 
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Agenciamento de Artista Musical – Quim Barreiros para a Feira da Serra 2011, mais 

informo que não é trabalho subordinado. ---------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 11.100,00 mais IVA. -----------------------------------------------  

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

contrato: Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um Ajuste Directo, de acordo 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º. 24.ª do Código dos Contratos Públicos. -------------------------  

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

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

PALCO PARA A FEIRA DA SERRA 2011:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Aluguer de Palco para a Feira da Serra 2011 

(Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.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 

Aluguer de Palco para a Feira da Serra 2011, mais informo que não é trabalho subordinado.  

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

valor base do procedimento de € 4.000,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: 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, atendendo que 

o objecto do presente procedimento não é igual ao realizado no ano anterior (a dimensão do 

palco é diferente e no presente ano também será necessário uma passerelle). --------------------  

 -------- No entanto a abertura deste procedimento surge de um outro já realizado e que se 

encontra em fase de audiência prévia, atendendo que forma excluídas todas as propostas 

apresentadas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Entidade Algarpalcos – Aluguer de Palcos e Produções de Eventos, Lda., com base 

na alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do C.C.P., uma vez que apresentou ou preço contratual 

superior ao preço base fixado o caderno de encargos; ------------------------------------------------  

 -------- - Não sendo admitida também a proposta da entidade Tags – Markeins e Eventos, 

Lda., com base na alínea b) do n.º 2 do artigo 70.º do C.C.P., uma vez que a dimensão do 

palco apresentada na sua proposta é diferente da solicitada no anexo II caderno de encargos.  

 -------- Sendo assim, devido à urgência, uma vez que, a Feira da Serra de 2011, realizar-se à 
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no final do presente mês solícito autorização para abrir um novo procedimento. Não obstante 

continuar decorrer a audiência prévia do concurso que irá ser anulado. Mais informo que 

devido às razões indicadas para a não admissão das propostas de acordo com a presente lei 

é impossível a sua readmissão. É de salientar que o novo procedimento apenas será lançado 

quando for efectuado e dado conhecimento às entidades interessadas o Relatório Final do 

procedimento que será anulado. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

DO SISTEMA DE TELEGESTÃO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Director 

do Departamento Técnico: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de manutenção de sistemas de Instrumentação, 

Automação e Supervisão da Telegestão do sistema de Abastecimento de Água de S. Brás de 

Alportel. (Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

manutenção de sistemas de Instrumentação, Automação e Supervisão da Telegestão do 

sistema de Abastecimento de Água de S. Brás de Alportel - , mais informo que não é trabalho 

subordinado.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Sendo o valor base do 

procedimento de € 15.000,00 mais IVA, com um prazo de execução de 12 meses (sendo o 

valor previsto para o ano 2011 de € 5000,00). ---------------------------------------------------------  

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

contrato: 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: -------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 17.690,68 + IVA. ----------------------------------------  

 

Valor total do contrato Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 18.000,00 0,00 % 

Superior a € 18.000,00 e inferior a € 

24.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 24.000,00 e 

inferior a € 49.980,00 

3,50% sobre o valor de € 24.000,00 (isto é, € 

840,00), acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os € 24.000,00 

Igual ou superior a € 49.980,00 10,00% 

 -------- Sendo assim não teremos qualquer redução remuneratória face ao valor do contrato 

do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto devido á conjuntura financeira do país, propomos como preço base o 

valor de € 15.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DO 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO/EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS NECESSÁRIAS À 

EXECUÇÃO DA CIRCULAR NORTE 3ª FASE:- Presente a seguinte informação prestada 

pelo Director do Departamento Técnico: ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços para condução do processo de aquisição 

/expropriação das parcelas necessárias à execução da Circular Norte 3ª Fase 

(Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

para condução do processo de aquisição /expropriação das parcelas necessárias à execução 

da Circular Norte 3ª Fase, mais informo que não é trabalho subordinado. ------------------------  

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

procedimento de € 33.000,00 mais IVA, com um prazo de execução de 10 meses (sendo o 

valor previsto para o ano 2011 de € 12.190,00). ------------------------------------------------------  

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

contrato: 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. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- INFORMAÇÃO JURÍDICA – COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO EM CABEÇA 

DO VELHO:- Presente um requerimento do munícipe Manuel Valentim, residente no sítio 

da Cabeça do Velho a apresentar reclamação contra um seu vizinho, foi solicitado aos 

serviços de fiscalização municipal que se deslocasse um técnico ao local a fim de averiguar a 

reclamação. Após visita in loco a fiscalização elaborou uma informação submetida à reunião 

de câmara do passado dia 04 de Janeiro de 2011, tendo sido deliberado remeter o processo ao 

consultor jurídico para informar, para posterior decisão final. Nesta sequência, o Senhor 

Presidente apresentou a informação jurídica relativa ao presente assunto: -------------------------  

 -------- Informação Jurídica: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Vedação em Cabeça do Velho -------------------------------------------------------  

 --------  Manuel Valentim/Armando Gonçalves ---------------------------------------------------------  

 -------- O Sr. Manuel Valentim, para além de outras comunicações a outras entidades que 

para o caso não relevam, apresentou um documento escrito dirigido a “Exma. Senhora Eng.ª 

Amélia Ribeiro, responsável pelo ambiente” em que informa que vai exigir ao Sr. Armando 

Gonçalves que lhe apresente um projecto de arquitectura por ter montado uma vedação e 

portada na sua rua.------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O encarregado da fiscalização camarária procurou investigar o assunto dirigindo-se 

ao participante que não colaborou com a fiscalização, para além de o “ter tratado mal”. -----  

 -------- A fiscalização informou que o Sr. Valentim possui prédios contíguos aos do Sr. 

Armando Gonçalves e que este último procedeu “à edificação de uma vedação aligeirada 
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rede por forma a proteger a sua propriedade…..” a qual “foi edificada com 

acompanhamento da fiscalização que não viu inconvenientes”. -------------------------------------  

 -------- Determina o disposto no artigo 6º do D.L. 555/99, que estão isentas de controlo 

prévio:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) As obras de escassa relevância urbanística. ------------------------------------------------  

 -------- As obras de escassa relevância urbanística não tem definição legal delimitando-se a 

lei no n.º1 do artigo 6º A do D.L. 555/99 a descrever diversas situações como sendo obras de 

escassa relevância urbanística. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face a tal descrição dúvidas não subsistem que “a edificação de uma vedação em 

rede” e até a colocação de portada “constitui obra de escassa relevância urbanística”. -------  

 -------- Assim, tal obra está isenta de controlo prévio nos termos do disposto no artigo 6º n.º1 

alínea c) do D.L. 555/99. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Questão diferente, (se é que é essa que o reclamante pretende levantar), é a de saber 

que a colocação da vedação em rede feita por Armando Gonçalves, ofende ou não qualquer 

direito do interessado Manuel Valentim, designadamente algum direito de propriedade. -------  

 -------- Porém a tal questão é o Município totalmente estranho, uma vez que a sua 

competência se restringe apenas à questão urbanística. ----------------------------------------------  

 -------- Não se descortina, pois, face à verificação “in loco” feita pela fiscalização, qualquer 

irregularidade em matéria urbanística, única, repete-se, em que o Município tem 

competência. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Em Conclusão -------------------------------------------------  

 -------- I – No que se refere à matéria urbanística da competência municipal não se verifica a 

existência de qualquer ilegalidade ou mesmo irregularidade com a colocação de vedação em 

rede, uma vez que se trata de obra de escassa relevância urbanística isenta de controlo 

prévio nos termos do artigo 6º n.º1 alínea c) e 6º A ambos do D.L. n.º 555/99. -------------------  

 -------- II – No que se refere à eventual violação que a colocação da vedação da rede possa 

constituir, de quaisquer direitos do interessado Manuel Valentim, designadamente de 

propriedade, deverão as partes ser remetidas para os meios comuns (Tribunais) por a 

Câmara não ter competência em tal matéria. -----------------------------------------------------------  

 -------- É, salvo melhor opinião quanto se me oferece informar sobre o assunto.” -------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade remeter cópia da presente 

informação aos interessados, Sr. Manuel Valentim e Sr. Armando Gonçalves. --------------------  

 -------- INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – RESULTADOS 

PRELIMINARES DOS CENSOS 2011:- Presente a comunicação de 29 de Junho de 2011, 

remetida pelo Instituto Nacional de Estatística a agradecer o envolvimento e colaboração 

demostrada pela autarquia e ainda a apresentação da primeira de três fases previstas, o quadro 

dos Resultados preliminares. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade tomar conhecimento. -------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO – PROJECTO “SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL ACESSÍVEL PARA TODOS:- A Vereadora Dra. Marlene 

apresentou o seguinte protocolo: --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Protocolo de Colaboração -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Entre Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

situada na Rua Dr. Manuel Pereira da Silva, s/n – 4200-392 Porto, daqui por diante 

designada Faculdade, com o n.º de identificação fiscal 501413197, neste acto representada 

pelo seu Director, Prof. Doutor José Alberto de Azevedo e Vasconcelos, 1.º Outorgante. -------  

 -------- E Município de São Brás de Alportel, pessoa colectiva n.º 503219924, com sede em 

Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, aqui representado pelo Sr. 

Presidente do Município de São Brás de Alportel Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, 2.º 

Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- 1.Introdução ---------------------------------------------------  

 -------- A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e o 

Município de São Brás de Alportel adiante designados respectivamente por FPCEUP e 

Município de São Brás de Alportel consideram de mútuo interesse promover a cooperação 

técnico-científica entre as duas instituições, pelo que, através dos seus legítimos 

representantes, celebram o presente Protocolo. --------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- 2. Objectivos ---------------------------------------------------  

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

 ------------  – A necessidade de promoção da aproximação entre o meio universitário e os 

contextos sociais; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------  – A necessidade de desenvolver mecanismos de cooperação que tornem possível, e 

promovam, a participação conjunta em actividades de carácter técnico-científico e de 

investigação; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As partes comprometem-se a colaborar entre si, tendo em vista a prossecução dos 

seguintes objectivos gerais: --------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Colaboração no campo da investigação e da intervenção social ------------------------  

 --------  – Estabelecimento de mecanismos de cooperação que tornem possível a participação 

conjunta em projectos e estudos; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Contribuir para desenvolver e aprofundar uma cultura de cooperação e de 

responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua, num contexto de 

cooperação e de responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua, 

num contexto de cooperação entre agentes sociais e instituições universitárias; -----------------  

 ---------------------------------------------- 3. Acções a empreender -------------------------------------  

 -------- A colaboração proposta será desenvolvida de acordo com as possibilidades de cada 

instituição efectuada através de: --------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Realização de programas de investigação; --------------------------------------------------  

 --------   – Participação mútua em seminários, workshops e iniciativas públicas; ----------------  

 --------  – Participação em acções de formação;--------------------------------------------------------  

 --------  – Colaboração na execução de projectos específicos; ---------------------------------------  

 ---------------------------------------------- 4. Gestão do protocolo ---------------------------------------  

 -------- A gestão do protocolo será assegurada por um representante nomeado por cada uma 

das instituições que terá como missão ser o interlocutor privilegiado para as relações entre 

as instituições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------- 5. Duração, alteração e denúncia do protocolo ---------------------------  

 -------- O presente protocolo terá a duração de 1 ano, podendo ser renovado, se não for por 

qualquer das partes denunciado com a antecedência de 30 dias. Poderá ainda ser revogado 

em qualquer momento, mediante expresso acordo mútuo ou por qualquer das partes, dentro 

do princípio da boa-fé, quando ocorra situação que deva considerar-se justa causa de 

resolução, mediante prévia comunicação escrita. ------------------------------------------------------  

 -------- Durante a vigência do protocolo poderão ser introduzidas alterações, as quais, 

efectuadas mediante expresso acordo mútuo e após formalização, passarão a ser parte 

integrante do protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------- 6. Acções de cooperação específica ---------------------------------  

 -------- As partes estabelecem que cada projecto/acção específica a desenvolver será definido 

e detalhado, no que respeita aos objectivos, encargos, mecanismos e prazos, através de 

documentos complementares que farão parte deste protocolo sob a forma de adendas. ---------  

 ------------------------------------------ 7. Confidencialidade ---------------------------------------------  

 -------- Cada uma das partes compromete-se a não difundir, sob qualquer forma, as 

informações científicas e técnicas, ou de qualquer outro âmbito, pertencentes à outra parte, 

enquanto para tal não esteja autorizada ou enquanto tais informações não sejam do domínio 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- 8. Resolução de conflitos -------------------------------------------  

 -------- As partes comprometem-se a resolver de forma amigável qualquer litígio que possa 

surgir da execução do presente protocolo. --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ 9. Interpretação ---------------------------------------------------  

 -------- As dúvidas suscitadas pela aplicação das regras do protocolo serão esclarecidas e 

interpretadas de comum acordo, dentro do princípio geral da interpretação mais favorável à 

prossecução das finalidades expressas.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES 

FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO:- ----------------------------------------------------  

 -------- Presente uma comunicação da Associação de Produtores Florestais da Serra do 

Caldeirão com sede no Barranco de Velho, datada de 17 de Março de 2011, a solicitar a 

transferência de verba para apoio às despesas decorrentes da concretização de acções de 

conservação e valorização natural e florestal da Serra do Caldeirão no território deste 

Município conforme protocolo celebrado entre o Município e esta associação. -------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o pagamento do valor de € 

6.500,00 sendo o valor remanescente pago de acordo com a disponibilidade de Tesouraria e 

por indicação do Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, 

NA FONTE FÉRREA:- Presente o requerimento apresentado por João Pedro da Assunção 

Rodrigues dos Santos, a solicitar autorização para instalar um estabelecimento de 

restauração e bebidas no Centro de Apoio da Fonte Férrea. ------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a instalação da actividade 

de restauração e bebidas condicionada ao cumprimento da informação técnica de 5 de Julho e 

à relocalização da esplanada, devendo ser licenciada em processo próprio. Remeta-se cópia da 

referida informação ao interessado. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O requerente João Pedro dos Santos solicita autorização para instalar 

estabelecimento de restauração e bebidas (snack-bar) no centro de apoio da Fonte Férrea. ---  

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

 -------- 1- O centro de apoio à Fonte Férrea, artigo urbano n.º 9549, foi a hasta pública dia 

26/04/2011, sendo o auto de arrematação atribuído ao Sr. João Pedro da Assunção 

Rodrigues dos Santos, nas condições da hasta que junto anexo a esta informação. --------------  

 -------- 2- Pretende o explorador do Centro de Apoio à Fonte Férrea instalar um 

estabelecimento de restauração e bebidas com a capacidade de cerca de 32 pessoas no 

interior cerca de 60 pessoas no exterior. ----------------------------------------------------------------  

 -------- 3- Para a existência da esplanada é solicitada autorização para a instalação de uma 

pérgula coberta realizada em estrutura de madeira, contigua ao sector poente do edifício. 

Porém a pretensão estende-se para além do domínio público, abrangendo assim terrenos 

particulares, pelo que não merece parecer favorável. -------------------------------------------------  

 -------- 4- O presente pedido é abrangido pelo: ---------------------------------------------------------  

 ------------ a) Decreto-lei n.º 234/2007 de 19 de Junho, em regime de transição, pelo DL n.º 

48/2011 de 1 de Abril para o serviço de restauração e bebidas. -------------------------------------  

 ------------ b) Portaria n.º 215/2011 de 31 de Maio. ----------------------------------------------------  

 -------- 5- Em visita ao local foi possível aferir que existem condições estruturais para o 

funcionamento do estabelecimento, devendo o explorador garantir a existência de: -------------  

 ------------ a) Redes mosquiteiras nas janelas e insectocutores eléctricos nas portas com 

ligação ao exterior. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ b) Os estabelecimentos de restauração ou de bebidas devem adoptar métodos ou 

equipamentos que permitam assegurar a separação dos resíduos de forma a promover a sua 

valorização por fluxos e fileiras. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------ c) Na área de serviço devem existir armários ou locais reservados para guarda de 

roupa e bens pessoais dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------  

 ------------ d) De acordo com a alínea b) do n.º 8 da Portaria 215/2011, as casas de banho do 
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público devem ser dotadas de lavatórios com sistemas de accionamento da água não 

manuais, para que os funcionários as possam usar. ---------------------------------------------------  

 ------------ e) Na copa suja deve existir, pelo menos, uma cuba de lavagem equipada com água 

quente e fria e máquina de lavar a louça.----------------------------------------------------------------  

 -------- 6- O presente edifício é isento de licença de utilização tal como estipulado na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com redacção dada 

pela Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, dado que as operações urbanísticas realizadas são 

promovidas pela própria Autarquia. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 7- O local não cumpre na integra percursos acessíveis para pessoas com mobilidade 

condicionada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8- A fossa estanque para as águas residuais é considerada de pequena dimensão, para 

o potencial uso que poderá ter o centro de apoio. ------------------------------------------------------  

 -------- 9- Existe livre acesso à ligação de água e torneiras, colocando em risco a qualidade 

da água e o consumo descontrolado da mesma. (ver fotos em anexo). ------------------------------  

 -------- 10- A divulgação de música no estabelecimento faz-se nos termos dos direitos de 

autores e conexos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11- O estabelecimento deve dispor de livro de reclamações. --------------------------------  

 -------- 12- Caso seja autorizada a instalação do serviço de restauração e bebidas deve o 

explorador proceder à entrega da respectiva declaração prévia nos termos do DL n.º 

234/2007 de 19 de Junho. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 13- As actividades a desenvolver apontadas na carta do explorador aquando da sua 

intenção de explorar o centro de apoio com referência a safaris e aluguer de veículos de 

ligeiros sem condutor, devem ser formuladas no âmbito da legislação especifica 

nomeadamente do DL n.º 108/2009 de 15 de Maio e o DL n.º 77/2009 de 1 de Abril. ------------  

 -------- Anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Registo da conservatória predial -------------------------------------------------------------  

 ------------ Caderneta predial -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Planta de Implantação do Edifício -----------------------------------------------------------  

 ------------ Hasta Pública do Centro de Apoio à Fonte Férrea ----------------------------------------  

 ------------ Foto da ligação da água à rede pública sem a tampa de protecção --------------------  

 ------------ Carta do explorador sobre as suas intenções de desenvolvimento do Centro de 

Apoio da Fonte Férrea --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, estes serviços não vêm inconveniente na instalação de serviços de 

restauração e bebidas no centro de apoio à Fonte Férrea desde que cumprida a legislação do 

sector, com destaque para o enunciado na presente informação técnica. A pretensão da 

esplanada é que deve ser reformulada abrangendo apenas espaço público, para que possa 

ser autorizada. As situações levantadas nos pontos 7 a 9 da presente informação devem ser 

resolvidas quando se considere apropriado e necessário. --------------------------------------------  

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

 -------- 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 21 de Junho findo a 4 de Julho 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 2439 a 2440, 

2443, de 2445 a 2450, de 2459 a 2461, 2464, de 2466 a 2487, de 2489 a 2504, de 2506 a 

2515, de 2518 a 2521, de 2523 a 2527, de 2533 a 2534, de 2537 a 2539, 2576, 2578, de 2580 

a 2599no valor de 69.449,78 euros; -----------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 2442, de 2456 

a 2458, de 2516 a 2517, de 2541 a 2550, de 2554 a 2573, no valor de 42.950,82 euros; ---------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2441, 2444, de 2451 a 2455, 

de 2462 a 2463, 2465, 2488, 2505, 2522, de 2528 a 2532, de 2535 a 2536, 2540, de 2551 a 

2553, de 2574 a 2575, 2577, 2579 de 2600 a 2601, no valor de 62.986,55 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 de Administração Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


