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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 17/2011 

da reunião ordinária de 2 de Agosto 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 145, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 936.090,23 euros dos quais 

929.843,32 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 3.396,91 

euros em numerário e 1.850,00 euros em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria 

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

 



     

 

Reunião de 2011/08/02  Página 3 

 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 --------  – Pedido de Viabilidade, de Ângelo Sérgio França Cangola, na Portela; ------------------  

 --------  – Pedido de Destaque, de António José Cercas Soares – Poço dos Ferreiros; ------------  

 --------  – Passeio de Motociclistas – Moto Clube São Brás; ------------------------------------------  

 --------  – Licenciamento de Passeio de Ciclomotores, do Grupo Cultural e Desportivo do 

Peral; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Contrato de Arrendamento do Bairro Social; ------------------------------------------------  

 --------  – Feira da Serra 2011 – Agradecimentos; ------------------------------------------------------  

 --------  – Pedido de Parecer – Abertura de Procedimento Concursal para contratação 

excepcional de técnicos que assegurem as Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) 

e Componente de Apoio à Família, por tempo determinado (termo resolutivo certo), a tempo 

parcial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 -------- O Senhor Presidente apresentou, em nome do executivo municipal, um voto de pesar 

pelo falecimento do Sr. José Nepomuceno de Mendonça Moura Féria, dado tratar-se de 

uma personalidade ilustre relevante na história do município. A Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, dar conhecimento deste voto de pesar à família enlutada. -----------------------  

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 8ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 8/2011 -----------------------------------  

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço de algumas verbas orçamentais 

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

 -------- Despesas com aquisição de bens e serviços na Administração Autárquica; --------------  

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

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

 -------- Investimentos em Edifícios nas Instalações Desportivas e Recreativas, na Divisão de 

Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. ----  

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

municipal para o ano em curso, no montante de dezoito mil, oitocentos e cinquenta euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais. ---------  

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

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

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respectiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e suas alterações, a oitava alteração orçamental 

conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração as Grandes Opções 

do Plano.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- FEIRA DA SERRA 2011 – AGRADECIMENTOS:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra apresentou 

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

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

 -------- “FEIRA DA SERRA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – 2011 ----------------------------------  

 -------- A Feira da Serra São Brás de Alportel celebrou a sua vigésima edição. ------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Idealizada sob o tema o Tempero da Tradição e com a importante missão de construir 

um diálogo permanente entre o passado e o futuro, entre a tradição e a inovação, na edição 

de 2011 da Feira da Serra foi alcançado o melhor êxito de sempre. --------------------------------  

 -------- Esta iniciativa da autarquia constitui o mais importante acontecimento para São Brás 

de Alportel e é um quadro vivo da identidade do Algarve. A edição agora levada a cabo 

encheu de orgulho os são-brasenses e alcançou uma grande visibilidade nacional, 

contribuindo para a afirmação de São Brás de Alportel. A excelência dos resultados 

alcançados e dos objectivos defendidos com a realização desta feira, provam que é possível a 

realização de um evento de elevado interesse cultural e lúdico no algarve interior. -------------  

 -------- O êxito desta edição foi patente e sentido ao longo do decorrer da mesma, quer no 

grau de satisfação dos visitantes e dos participantes, quer no número de visitantes que 

superou o ano transacto. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para a sua realização a autarquia, através da Comissão Organizadora e suportada 

no Regulamento da Feira da Serra, procede à montagem deste certame através de uma 

estrutura de apoio própria e que envolve meios e recursos consideráveis, de que se destacam 

todos os trabalhadores ao serviço do Município. -------------------------------------------------------  

 -------- Sem o forte empenho, dedicação incansável e sentido de responsabilidade de cada 

trabalhador envolvido no evento e o cumprimento dos diferentes objectivos em cada sector da 

feira, seria impossível a sua concretização. -------------------------------------------------------------  

 -------- Paralelamente a organização da Feira da Serra recebe ainda a melhor colaboração, 

interesse e disponibilidade das diferentes entidades e agentes locais e também regionais. ------  

 -------- Pelo que, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra 

de 2011, proponho à Câmara Municipal a atribuição de um voto de reconhecimento e 

agradecimento a todos os intervenientes na realização desta iniciativa, e que para o afeito se 

referem em seguida: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Trabalhadores da Câmara Municipal, que directa e indirectamente estiveram 

envolvidos na concretização da Feira da Serra; --------------------------------------------------------  

 --------  - Efectivos da Guarda Nacional Republicana, na pessoa do Comandante Luís 

Guerreiro, pela forma exemplar como prestaram a sua colaboração e nos resultados obtidos, 

quer na segurança de pessoas e bens, quer na regulação do trânsito e segurança exterior ao 

recinto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e 
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enfermeiros voluntários, pela prestação do socorro e alerta permanente; -------------------------  

 --------  - Empresas e entidades patrocinadoras; -------------------------------------------------------  

 --------  - Todos os artesãos, produtores e artistas participantes;  -----------------------------------  

 --------  - Associações, locais e regionais; ---------------------------------------------------------------  

 --------  - Órgãos de comunicação social;----------------------------------------------------------------  

 --------  - Todos os demais voluntários; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que desta deliberação seja remetida cópia a todos intervenientes, 

para conhecimento.“ ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO 

EXCEPCIONAL DE TÉCNICOS QUE ASSEGUREM O DESENVOLVIMENTO DAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AECS) E COMPONENTE 

DE APOIO À FAMÍLIA, POR TEMPO DETERMINADO (TERMO RESOLUTIVO 

CERTO), A TEMPO PARCIAL:- Presente uma proposta do Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ------------------------------------------------------  

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

 -------- “Abertura de procedimento concursal para a contratação excepcional de técnicos 

que assegurem o desenvolvimento das actividades de enriquecimento curricular (AECs) e 

Componente de Apoio à Família, por tempo determinado (termo resolutivo certo), a tempo 

parcial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta que se encontram previstos no Mapa de Pessoal de 2011 vinte e três 

postos de trabalho para a contratação de professores para assegurar o desenvolvimento das 

Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) e Componente de Apoio à Família. ---------  

 -------- Considerando que no próximo ano lectivo 2011/2010 a autarquia pretende contratar 

directamente estes técnicos; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão, de acordo com o disposto n.º 3 do art. 10º da Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de Junho, a abertura de procedimento concursal comum, para a contratação 

por tempo determinado, a tempo parcial dos Técnicos necessários para o desenvolvimento 

das Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) e Componente de Apoio à Família, 

consoante as necessidades indicadas pelo agrupamento e tendo como valor máximo os 23 

postos de trabalho existentes no mapa de pessoal.” ---------------------------------------------------  

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

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 23/2011, DE GUSTAAF LUDOVICUS MARIA NUYTS E MONIQUE 

MARIA FRANCISCA MEYNENDOCKX – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA AMPLIAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE EM CERRO DO BOTELHO:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 23/2011, em que Gustaaf 

Ludocicus Maria Nuyts e Outra, residentes na Rua Gago Coutinho, n.º 49 R/c., nesta Vila, 

solicitam informação prévia acerca de ampliação de moradia existente, que pretendem levar a 

efeito num prédio de que são proprietários no sítio do Cerro do Botelho, neste município.------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, após alteração da implantação e 

entrega de novos documentos por parte dos requerentes, aprovar a pretensão nos termos da 

informação técnica de 27 de Julho de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser dada 

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

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

 -------- “Na sequência do requerimento n.º 287 de 07 de Julho de 2011, atinente aos 

elementos apresentados, estes serviços informam que: ------------------------------------------------  

 -------- Analisado os elementos agora entregues, e dado que se enquadrada no estipulado no 

artigo 2º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado e com redacção pela 

Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março estes serviços não vêem qualquer inconveniente na 

pretendida alteração e ampliação, desde que a mesma cumpra a legislação em vigor aquando 

do licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 45/2011, DE SUSANA MARIA MIGUEL COSTA PEDRO – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM 

EM BARRACHA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 45/2011, 

em que Susana Maria Miguel Costa Pedro, residente no Serro da Mesquita, Caixa Postal 

361-Z, neste município solicita informação prévia para a viabilização de alterações e 

ampliação de armazém agrícola, num prédio localizado no sítio da Barracha, neste município.  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar pareceres à Região 

Hidrográfica do Algarve (ARH) e à Comissão Regional da Reserva Agrícola, nos termos da 

informação técnica de 27 de Julho de 2011 que abaixo se transcreve e que se deve dar 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alterações e Ampliação de 

REQUERIMENTOS 
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Armazém Agrícola para Instalação de Exploração Agrícola, 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, 2.ª série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2.ª série de 22 de Maio de 2009 e pelas 

disposições do Decreto-Lei 73/09 de 31 de Março o imóvel localiza-se em: -----------------------  

 -------- Espaço Agrícola Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Reserva Agrícola Nacional; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Confina a Nascente com Estrada Municipal 514. --------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM e pelas disposições do n.º 9 do 

Decreto-Lei n.º 73/09, de 31 de Março, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

 -------- 1 - O terreno localiza-se na Barracha e de acordo com a certidão das finanças a área 

total do terreno é de 124,0m
2
. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Tratando-se de um prédio sujeito ao regime da RAN, e sem prejuízo da legislação 

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer intervenção carece de consulta a CRRA – 

Algarve, sendo que o pedido deverá ser solicitado junto daquele organismo pelo requerente. -  

 -------- 3 - Uma vez que o prédio se encontra em Espaço Agrícola Condicionado, neste 

espaço qualquer uso de construção que implique impermeabilização do solo está sujeito a 

parecer prévio da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, sendo que o 

pedido deverá ser solicitado junto daquele organismo por estes serviços. -------------------------  

 -------- 4 - Solicita-se ao requerente se possível a entrega do registo da conservatória do 

terreno para uma melhor percepção da pretensão. ----------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do gestor de procedimento: ---------------------------------------------------------  

 -------- Técnico: José Domingos Branco Candeias; ----------------------------------------------------  

 -------- Endereço: Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

8150-151, São Brás de Alportel; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Telefone: 289 840 000; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- E-Mail: jose.candeias@cm-sbras.pt. ------------------------------------------------------------  

mailto:jose.candeias@cm-sbras.pt
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 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, para parecer técnico final relativamente à pretensão do requerente 

deverá a Câmara Municipal solicitar parecer à ARH – Administração da Região 

Hidrográfica e o requerente deverá solicitar à Comissão Regional da Reserva Agrícola. É 

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

 -------- PROCº Nº 28/2011, DE JUNE JEFFRIES E JOHN CHARLES EGERTON – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE EM S. ROMÃO:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 28/2011, em que June Jeffries e John 

Charles Egerton, residentes no sítio de S. Romão, Caixa Postal 573-H, neste município, 

solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à alteração e ampliação de moradia 

unifamiliar num prédio de que são proprietários no referido local. ----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar aos requerentes a 

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

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

pretensão, de acordo com a informação técnica de 27 de Julho de 2011, que abaixo se 

transcreve e que deve ser dada conhecimento aos requerentes. ---------------------------------------  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta ao requerimento nº 279 de 04 de Julho de 

2011, atinente aos elementos apresentados, estes serviços informam: ------------------------------  

 -------- Da análise ao projecto apresentado, verifica-se um aumento de área no qual não 

existe qualquer inconveniente uma vez que se encontra estipulado pelo artigo 23ºE do RPDM 

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

 -------- Relativamente às acessibilidades, informamos que o Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de 

Agosto mencionado pelo requerente na memória descritiva, não contempla a matéria em 

apreço, como tal o mesmo deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 163/06 nas alterações propostas.  

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

 -------- PROCº Nº 38/2011, DE MARIA CARLA MADEIRA DIAS RAHMANI – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM FONTE DO MOURO:- Presente 

o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 38/2011, em que Maria Carla 

Madeira Dias Rahmani, residente na Rua Jornal O Sambrasense, n.º 4 - 1º Dr., nesta Vila, 

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

num prédio de que é proprietária no sítio da Fonte do Mouro, neste município. -------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar à requerente a 

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

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

pretensão, de acordo com a informação técnica de 29 de Julho de 2011, que abaixo se 

transcreve e que deve ser dada conhecimento à requerente.-------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a construção de moradia unifamiliar, no 

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

 -------- A parcela em apreço segundo os extractos da Planta de Ordenamento do PDM e de 

Condicionantes, insere-se na classe de espaços definidas no RPDM de São Brás de Alportel 

como solo Urbano na Subcategoria – Espaço Urbano Estruturante II a Norte, - Espaço 

Agrícola Indiscriminado a Sul, - Reserva Agrícola Nacional a Sul e confina a norte com 

ER270 (artigos 23ºE, 43º). ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Feita a análise dos elementos que constituem o pedido (……) informa-se: ---------------  

 -------- 1 - Na planta de implantação verifica-se que a presente proposta está sobreposta em 

três artigos situação que não é possível a nível legal. -------------------------------------------------  

 -------- 2 - No âmbito do ponto anterior a mesma não cumpre o artigo 43º uma vez que o 

acesso da presente propriedade não tem 7m de frente. ------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, que a pretensão não reúne condições 

para a emissão de uma informação favorável. ----------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PEDIDO DE VIABILIDADE, DE ÂNGELO SÉRGIO FRANÇA CANGOLA – 

PORTELA:- Presente um requerimento de Ângelo Sérgio França Cangola, residente no 

sítio da Portela, neste município, a solicitar informação acerca da viabilidade de edificação 

futura em dois prédios localizados no sítio supra referido, anexando para o efeito uma planta 

de localização. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente nos termos da 

informação técnica de 01 de Agosto de 2011, que abaixo se transcreve.----------------------------  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta ao requerimento n.º 9110 de 01 de Agosto 
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de 2011, atinente aos elementos apresentados, estes serviços informam: --------------------------  

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

n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2.ª série de 22 de Maio de 2009 os dois 

imóveis localizam-se em: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - INSERIDO EM ESPAÇO AGRÍCOLA INDISCRIMINADO. -------------------------------  

 -------- Os prédios em causa são abrangidos pelos artigos 32º, 33º e 34º do RPDM, sem 

prejuízos das restantes disposições regulamentares e legislação aplicável. -----------------------  

 -------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PEDIDO DE DESTAQUE, DE ANTÓNIO JOSÉ CERCAS SOARES – POÇO 

DOS FERREIROS:- Presente um requerimento de António José Cercas Soares, residente 

no sítio do Poço dos Ferreiros, a solicitar na qualidade de proprietário, a aprovação do 

destaque do prédio urbano, a seguir descrito, ao abrigo do n.º 4 do art. 6º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro.  

 ------- Prédio urbano com a área de 101m
2
, no sítio dos Poço dos Ferreiros, deste município, a 

destacar do prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 10149 que possui a área total de 

257m
2
. A parcela a destacar ficará a confrontar do Norte com José da Costa Mealha, do Sul 

com Estrada Nacional 270 e Outro, do Nascente com Maria do Carmo Soares e Outro e do 

Poente com José da Costa Mealha. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido nos termos das 

informações jurídica e técnica, de 27 e 30 de Junho de 2011, respectivamente, devendo as 

mesmas serem remetidas para conhecimento do interessado. -----------------------------------------  

 -------- Informação técnica de 30 de Junho: -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 -------- Informação jurídica de 28 de Junho: ---------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Destaque de parte do prédio urbano/António Soares ----------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- O interessado António Cercas Soares, alegando e fazendo prova de ser dono e 

legitimo possuidor do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de S. Brás 

de Alportel sob o nº 1642/20090804 e inscrito na respectiva matriz sob os artigos 10148 e 

10149, com a área total de 257m
2
, sendo área coberta de 164m

2 
e descoberta de 93m

2
, vem 

requerer à Câmara “a aprovação do destaque do prédio urbano inscrito na respectiva matriz 

sob o artigo 10149 com a área de 101m
2
 (área coberta de 54m

2
 e descoberta de 47m

2
) que 

constitui parte do descrito prédio urbano no seu todo. Para o efeito, junta a competente 

certidão da CRP e levantamento topográfico pelo qual se verifica a área do prédio no seu 

todo e respectivas confrontações e a área e respectivas confrontações de ambas as parcelas 

resultantes do pretendido “destaque”. Pela planta junta, à escala 1:200, verifica-se ainda 

que o prédio, no seu todo confronta a sul com a E.N. 270 numa extensão de 4,40m
2
 e a 

nascente numa extensão superior a 15 metros com “passagem” que constituirá servidão de 

passagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela mesma planta verifica-se que, de acordo com a pretensão do requerente, a 

parcela A seria constituída pelo artigo de matriz n.º 10149 com a área total de 101m
2
, 

confrontando a sul com a E.N. 210 com uma extensão de 4,40m
2
 e a parcela B seria 

constituída pelo artigo de matriz n.º 10148 com a área total de 110m
2
 confrontando do 

nascente com servidão de passagem numa extensão superior a 1,5 metros. -----------------------  

 -------- Os destaques, enquanto operações urbanísticas são da competência da Câmara. Pelos 

elementos disponíveis no processo, o prédio em causa parece localizar-se dentro do 

perímetro urbano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A este respeito refere o artigo 6º do n.º 4 do D.L. 555/99 que os actos que tenham por 

efeito o destaque de uma parcela do prédio com descrição predial que se situe em perímetro 

urbano estão isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora mesmo que se considera que estamos em presença de um pedido de destaque de 

uma parcela do prédio urbano em causa (precisamente a parcela onde se encontra 

implantado o artigo n.º 10149) o certo é que as duas parcelas não confrontam com 

arruamentos públicos, o que desde logo inviabiliza o destaque. De facto, a parcela A passará 

a confrontar com a E.N. 270 (arruamento publico para o efeito) mas a parcela B passará a 

confrontar apenas com uma servidão de passagem o que não cumpre o aludido requisito 

previsto no citado artigo 6º do n.º 4 do D.L. 555/99 que exige que ambas as parcelas 
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“confrontem com arruamentos públicos”. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Diga-se ainda que a confrontação com a via pública da parcela A (a tratar-se de zona 

urbana) também não cumpriria o requisito previsto no artigo 43º alínea b) do PDM que exige 

uma confrontação com a via publica na extensão de pelo menos 7 metros. ------------------------  

 -------- É pois de concluir que, com isenção de controlo prévio, não é possível proceder ao 

destaque pretendido. A divisão de prédios para fins urbanísticos constitui uma operação 

urbanística que o artigo 2º do D.L. 555/99 define como “operação de loteamento”, a qual 

está sujeita a controlo prévio nos termos referidos pelo artigo 4º do n.º 2 do citado 

instrumento legal. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 -------- O pretendido destaque de uma parcela (A) do prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial de S. Brás de Alportel sob o n.º1642/20090804 não é 

possível por se não verificar (para além do mais) o requisito de confrontação de ambas as 

parcelas resultantes do destaque com arruamentos públicos, de que o artigo 6º n.º4 do D.L. 

555/99 faz depender o destaque de parcelas isentas de controlo prévio, pelo que deverá ser 

indeferido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTA AO AR LIVRE, DO GRUPO CULTURAL E 

DESPORTIVO DO PERAL, NO PERAL:- 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 com música ao vivo, 

num terreno localizado no Peral, nos dias 26, 27 e 28 de Agosto de 2011, entre as 20h e as 

02h de cada dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento 

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

 -------- LICENCIAMENTO DE PASSEIO DE CICLOMOTORES, DO GRUPO 

CULTURAL E DESPORTIVO DO PERAL:- Presente um requerimento do Grupo 

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

licença para a realização de passeio de ciclomotores em vias públicas do concelho e convívio 

com todos os participantes num terreno localizado no Peral, no dia 7 de Agosto de 2011, entre 

as 9h e as 13h. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento 

REQUERIMENTOS 
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condicionando a emissão da respectiva autorização à entrega do parecer positivo da GNR. 

Remeta-se cópia da informação técnica aos interessados. ---------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE PASSEIO DE MOTOCICLISTAS, DO MOTO CLUBE 

SÃO BRÁS “OS UNIDOS DA ESTRADA”:- Presente um requerimento do Moto Clube 

São Brás “Os Unidos da Estrada”, com sede na Rua Aníbal Rosa da Silva, n.º 2, nesta Vila, 

a solicitar licença para a realização de passeio de motociclistas em vias públicas do concelho, 

no dia 14 de Agosto de 2011, entre as 10h e as 12h. ---------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento. 

Remeta-se cópia da informação técnica aos interessados. ---------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTIVAL DE FOLCLORE INTERNACIONAL 

“FOLKFARO” NO JARDIM DA VERBENA:- Presente um requerimento da Câmara 

Municipal de S. Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, nesta Vila, a 

solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado, para a realização do 

Festival de Folclore Internacional – FOLKFARO, no Jardim da Verbena, no dia 21 de Agosto 

das 22h às 1h. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído. -------------------------  
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 -------- ESTRADAS DE PORTUGAL – VARIANTE À EN2 – S. BRÁS DE 

ALPORTEL/FARO – INÍCIO DE TRABALHOS:- Presente uma comunicação das 

Estradas de Portugal de 18 de Julho de 2011, a informar que foi comunicado à 

Subconcessionária da Subconcessão do Algarve Litoral a autorização para dar início aos 

trabalhos de construção do referido lanço entre os km 3+500 e 14+127. Estes trabalhos ficam 

sujeitos a eventuais alterações resultantes da Auditoria de Segurança Rodoviária, Nota 

Técnica Ambiental ou da aprovação definitiva dos Projectos de Execução. Mais informa que 

cabe à Subconcessionária a obrigação de requerer, custear, obter e manter todas as licenças e 

autorizações necessárias ao exercício das actividades integradas na Subconcessão. --------------  

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

 -------- UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS:- Presente o ofício, de 18 de Janeiro 

de 2011, remetido pela Villaliving, Lda., com sede na cidade do Porto, e tendo em 

consideração que até à presente data não houve por parte desta empresa novas informações, o 

senhor Presidente informou o executivo do ponto de situação do presente processo, realçando 

que a Câmara Municipal assinou com a empresa Vilalliving um protocolo de colaboração no 

dia 1 de Junho de 2009, não tendo o mesmo sido cumprido apesar das comunicações por parte 

da autarquia de 27 de Agosto de 2010 e 03 de Janeiro de 2011, para que o mesmo se 

concretizasse. Afirmou ainda que até à presente data se verifica a situação de incumprimento 

definitivo do aludido protocolo. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rescindir a partir da presente data o 

protocolo assinado em 1 de Junho de 2009, ficando o mesmo sem qualquer efeito. --------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL – REDES URBANAS PARA A COMPETITIVIDADE E 

INOVAÇÃO – RATIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA AO PLANO DE 

COMUNICAÇÃO “GESTÃO INTERMUNICIPAL DO PROGRAMA 

ESTRATÉGICO”:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte 

informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Por solicitação do município de Faro, município Leader da candidatura Algarve 

Central- Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, venho dar conhecimento e 

solicitar a ratificação das peças do procedimento- Prestação de serviços de Consultadoria ao 

Plano de Comunicação- “Gestão Intermunicipal do Programa Estratégico”. Em anexo 

DELIBERAÇÕES 
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encontram-se os documentos respeitantes ao procedimento.” ---------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar as peças do procedimento, 

nomeadamente a minuta do ofício convite e do caderno de encargos. -------------------------------  

 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio Martins por se considerar 

impedido pelo facto de ser familiar do gerente da empresa adjudicatária. --------------------------  

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

BASEADAS NAS TIC’S – ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

GARANTIA BANCÁRIA E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PARA O 

“FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO MÓVEL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA”:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou a 

seguinte informação: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Por solicitação do município de Faro, município Leader da candidatura Algarve 

Central- Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação, venho dar conhecimento e 

solicitar a aceitação dos documentos de habilitação, garantia bancária e aprovação da 

minuta do contrato, “Fornecimento de Solução Móvel de Serviços públicos e informação 

turística”. Em anexo encontram-se os documentos respeitantes ao procedimento.” -------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os documentos de 

habilitação e a respectiva garantia bancária e aprovar a minuta do contrato. -----------------------  

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

HIGIENE NO TRABALHO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Segurança de Segurança e Higiene no Trabalho 

(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 
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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 OE 2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de 

Segurança e Higiene no Trabalho, mais informo que não é trabalho subordinado. --------------  

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

valor base do procedimento de € 37.500,00 mais IVA, por um período de 3 anos, sendo o 

valor estimado para o ano de 2011 de € 3.400,00 + IVA. --------------------------------------------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do art. 20º do Código dos Contractos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO BAIRRO SOCIAL:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro apresentou um contrato de arrendamento para habitação do Bairro 

Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a minuta do contrato e o 

valor mensal da renda com efeitos a 01 de Setembro de 2011. ---------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 19 de Julho último a 1 de Agosto 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 2788, de 2803 a 

2804, de 2807 a 2822, de 2839 a 2840, de 2843 a 2891, de 2898 a 2906, de 2912 a 2953, 

2958, 2960, 2962, de 2965 a 2969, de 2992 a 2994 no valor de 221.713,82 euros; ---------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 2823 a 2825, 

de 2954 a 2957, de 2970 a 2989, no valor de 87.191,87 euros; ---------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2787, de 2789 a 2802/5, de 

2805 a 2806, de 2826 a 2838, de 2841 a 2842, 2892 a 2897, 2907 a 2911, 2959, 2961, de 

2963 a 2964, de 2990 a 2991, 2995, no valor de 304.189,44 euros. ---------------------------------  

 

 



     

 

Reunião de 2011/08/02  Página 24 

 -------- 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 

  
 


