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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 19/2011 

da reunião ordinária de 13 de Setembro 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 174, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 702.236,31 euros, dos 

quais 699.211,73 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.024,58 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 

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 ULDM em S. Brás de Alportel; ---------------------------------  

 --------  – Pedido de subsídio do Clube de Caça e Pesca de S. Brás de Alportel; ------------------  

 --------  – Valores de refeições em Refeitório Escolar; -------------------------------------------------  

 --------  – Complemento de Apoio à Família – Prolongamento de horário; -------------------------  

 --------  – Auxílios Económicos a alunos carenciados. -------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



     

 

Reunião de 2011/09/13  Página 6 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Presente a seguinte proposta, relativa 

à terceira revisão orçamental para o ano económico de 2011, a qual importa em € 6910,00 

(seis mil novecentos e dez euros). -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “No corrente ano económico sentiu-se a necessidade de recorrer a esta revisão 

orçamental - a 3.ª do ano de 2011, devido a: ------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a reprogramação da utilização de alguns Fundos 

Comunitários, nomeadamente o FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento 

Rural -, verifica-se a necessidade de efectuar abertura de dois novos projectos no âmbito da 

Educação, por forma a permitir, ainda no presente ano, as respectivas candidaturas, cuja 

comparticipação será de 75%: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Requalificação e Ampliação da Escola EB1 – N.º2 – Projecto, obra e aquisição de 

equipamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ampliação do Centro Escolar – Ampliação do jardim de infância “joaninhas” e 

aquisição de equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os projectos supra citados apresentam dotação estimada mais significativa para o 

próximo ano de 2012, ano de execução. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a conjuntura actual, verifica-se a necessidade de 

reprogramar o Projecto “ Repavimentação e Reparação da Estrada Municipal 514”, a 

reprogramação visa a abertura de rubricas para o ano de 2012 com valor total da obra e 

estimativa da revisão de preços, na medida em que se estima que a execução financeira desta 

só ocorrerá em 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian a projectos de 

promoção de leitura em bibliotecas públicas, surgiu a necessidade da abertura de novo 

projecto no âmbito da cultura para que esta Câmara se possa candidatar ao referido apoio, 

assim sendo, o novo projecto apresenta a designação de “Biblioteca Fora de Si” e engloba 

aquisição de fundo documental, apoio a eventos de leitura, despesas com combustível para 

deslocações e aquisição de equipamento para a biblioteca. O projecto tem um horizonte 

temporal de 3 anos (2011 a 2013). ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2011 modificado aquando da 

1ª e 2ª revisões orçamentais, verifica-se que os montantes das receitas e despesas, não 

apresentam qualquer alteração, o aumento de dotações na despesa são compensados pelas 

PROPOSTAS 
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dotações excedentárias em outras rubricas orçamentais. Assim sendo, fica estabelecido, em 

relação à gestão corrente: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- RECEITAS                                                                                              (Em euros) 

CLASSIFICAÇÃO 

DAS RECEITAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A 2ª 

REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 

% 

APÓS A 3ª 

REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 

% 

Saldo de 2010   10.639,40 0,07 10.639,40 0,07 

Correntes 9.311.213,00 66,06 9.391.213,00 66,20 9.391.213,00 66,20 

Capital 4.784.895,00 33,94 4.784.895,00 33,73 4.784.895,00 33,73 

Somas 14.096.108,00 100,00 14.186.747,40 100,00 14.186.747,40 100,00 

 -------- DESPESAS------------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS DESPESAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A 2ª 

REVISÃO DO 

ORÇAMENTO e 

6º ALTERAÇÃO 

% 

APÓS A 3ª 

REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 

% 

Correntes 9.156.456,00 64,96 9.346.456,00 65,88 9.346.456,00 65,88 

Capital 4.939.652,00 35,04 4.840.291,40 34,12 4.840.291,40 34,12 

Somas 14.096.108,00 100,00 14.186.747,40 100,00 14.186.747,40 100,00 

 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respectivamente na alínea c) do nº 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

a 3.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2011.” ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou 

aprovar por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João Moura, e submeter estes 

documentos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da competência que a este 

órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------  

 -------- COMPLEMENTO DE APOIO À FAMÍLIA – PROLONGAMENTO DE 

HORÁRIO:- Presente uma proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que 

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

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

 -------- "Complemento de Apoio à Família – Prolongamento de horário -------------------------  

 -------- A lei número cinco, barra, noventa e sete, de dez de Fevereiro, Lei-quadro da 

Educação Pré-Escolar, determina na sua alínea c) do número dois do seu artigo vigésimo 

segundo (… a melhoria da qualidade da educação, designadamente através de incentivos à 

valorização dos profissionais da educação pré-escolar e do alargamento de horário da oferta 
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de horários adequados aos interesses das famílias). ---------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do número dois do artigo sexto do Decreto-Lei número cento e 

quarenta e sete, barra, noventa e sete, de onze de Junho, tem vindo esta autarquia a oferecer 

um período de prolongamento de actividade diária até às dezoito horas e trinta minutos. ------  

 -------- Desta forma e de acordo com o Despacho Conjunto número trezentos, barra, noventa 

e sete, o Decreto-Lei número cento e quarenta e sete, barra, noventa e sete, de onze de Junho, 

no desenvolvimento dos princípios consagrados na lei número cinco, barra, noventa e sete, 

de dez de Fevereiro, determinou que as componentes não educativas da educação pré-escolar 

fossem comparticipadas pelas famílias de acordo com as respectivas condições 

socioeconómicas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Assim sendo, informa-se que será cobrado o valor (mensal) de :  ----------------------  

 -------- Vinte e quatro euros (24 €) para as famílias que não beneficiam de auxílios 

económicos para as actividades escolares;  -------------------------------------------------------------  

 -------- Doze euros (12 €) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos 

no escalão B; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Gratuito (0 €) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

escalão A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  2 - Considerando que as actividades no mês de Setembro decorrem desde o dia 

dezasseis a tempo inteiro, informa-se que será cobrado o valor de: ---------------------------------  

 -------- Doze euros (12 €) para as famílias que não beneficiam de auxílios económicos param 

as actividades escolares; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Seis euros (6 €) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos no 

escalão B; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Gratuito (0 €) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

escalão A; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  3 - Ainda, por se verificar que no mês de Julho do ano de dois mil e doze, as 

actividades decorrerão até ao dia seis, informa-se que será cobrado o valor de: -----------------  

 --------  Seis euros e cinquenta e quatro cêntimos (6.54 €) para as famílias que não 

beneficiam de auxílios económicos para as actividades escolares; ----------------------------------  

 -------- Três euros e vinte e sete cêntimos (3.27 €) para as famílias cujas crianças beneficiam 

de auxílios económicos no escalão B; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Gratuito (0 €) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

PROPOSTAS 
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escalão A;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa que para o decorrer destas actividades os encarregados de educação 

deverão ter em consideração algumas recomendações que passamos a explicitar: --------------  

 -------- a) O pagamento dos valores atrás mencionados deverá ser efectuado no serviço de 

Taxas e licenças desta autarquia, no horário normal de expediente no decorrer de cada um 

dos meses a que o mesmo diz respeito; -------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Somente em caso de doença comprovada por respectiva declaração médica ou falta 

devidamente justificada, serão analisados pelos serviços quaisquer pedidos de isenção de 

pagamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) O não pagamento do respectivo valor mensal, ou o atraso do mesmo de um mês 

para o outro poderá levar os serviços a informar sobre a suspensão da frequência das 

actividades de CAF da respectiva criança, até regularização da situação pelos respectivos 

encarregados de educação.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

dando-se conhecimento ao Sector de Taxas e Licenças. -----------------------------------------------  

 -------- AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma 

proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ---------------  

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

 -------- “AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS ------------------------------  

 -------- Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei n.º 147/2008 de 20 de Julho novas atribuições e 

competências das autarquias locais, que são transferidas para os municípios as atribuições 

ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, 

fornecimento de refeições escolares e seguros escolares. Sendo pois da competência dos 

órgãos municipais e de acordo com o Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, 

comparticipar, como menciona a redacção do n.º 1 do artigo 7º, deste mesmo despacho, “ 

nos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades de complemento 

curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade”. -----------------  

 -------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a definição dos valores a atribuir, para o primeiro ciclo de ensino básico e 

atendendo aos valores mínimos estipulados no Anexo III do despacho acima referido (valores 

relativos ao ano lectivo 2010/2011, uma vez que ainda não foram publicados os montantes 

mínimos para o ano lectivo 2011/2012), e face às actuais condições económicas e restrições 
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de orçamento municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após consulta do valor necessário para fazer face às despesas referentes à aquisição 

de manuais escolares e material escolar do primeiro ciclo (1º ciclo). ------------------------------  

 -------- Proponho que as verbas a atribuir sejam de: -------------------------------------------------  

 -------- Primeiro (1º) e Segundo (2º) ano escolaridade: Escalão A  45,00 €  Escalão B  

22,50 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro (3º) e Quarto (4º) ano de escolaridade: Escalão A 50,00€ Escalão B  

25,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que cabe também à autarquia a definição dos valores a atribuir, ao 

Pré-escolar, para a aquisição de material escolar, proponho que a verba a atribuir a este 

grupo educativo seja de: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pré-escolar : Escalão A  30,00 €  Escalão B  15,00€  ----------------------------------------  

 -------- Face ao exposto proceda-se do seguinte modo: -----------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Que sejam os alunos do primeiro ciclo do ensino básico e pré-escolares 

escalonados de acordo com o supra referido despacho e anexos actualizados; -------------------  

 -------- Segundo – Que sejam atribuídos os valores dos escalões de acordo com a proposta 

acima definida;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Que usufruam de isenção de pagamento de refeitório todos os alunos de 

Escalão A e prolongamento de horário dos alunos de pré-escolar abrangidos pelo mesmo 

escalão;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quarto – Que aos encarregados de educação caiba suportar metade do valor da 

refeição para todos os alunos de Escalão B e prolongamento de horário dos alunos de pré-

escolares abrangidos pelo mesmo escalão; -------------------------------------------------------------  

 -------- Quinto – Que a modalidade de pagamento deste apoio seja por transferência para o 

agrupamento de escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel, conforme metodologia 

aprovada por esta autarquia em doze de Agosto de dois mil e um e que se tem mostrado 

eficaz. Devendo assim continuar a ser emitidas as declarações para entregar às famílias do 

primeiro ciclo (1º ciclo), de modo a que estas possam adquirir os manuais e material escolar, 

nas papelarias locais, e informados os educadores do ensino pré - escolar da verba 

correspondente aos seus alunos abrangidos de modo a que estes façam a melhor gestão; ------  

 -------- Sexto – Que se proceda à transferência de acordo com a tabela em anexo, nos valores 

de: 5.835,00 € para o primeiro ciclo (1º ciclo) e de 1.950,00 € para o ensino pré - escolar. 

PROPOSTAS 
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Num total global de verba a transferir de 7.785,00 € (sete mil setecentos e oitenta e cinco 

euros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda em anexo a esta informação se adiciona ofício n.º 743 de 1/08/2011 do 

agrupamento de escolas com as listagens de atribuição de escalão de todos os graus de 

ensino para o ano lectivo 2011/2012.” -------------------------------------------------------------------  

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

proposta autorizar a transferência de verba no valor de 7.785,00€ para o Agrupamento Escolar 

José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. -----  

 -------- VALORES DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIO ESCOLAR:- Presente uma 

proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ---------------  

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

 -------- “Valores de Refeições em Refeitório Escolar -------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento da acção 

social escolar, enquanto modalidade dos apoios e complementos educativos previstos na Lei 

de Bases do sistema educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, na redacção 

dada pela Leis n.os 115/97 de 19 de Setembro e 9/005 de 30 de Agosto e nos termos do 

Decreto-lei n.º 55/2009 de 2 de Março, impõe-se fixar anualmente as comparticipações 

correspondentes aos apoios destinados a alojamento e alimentação. -------------------------------  

 --------  Tendo em conta que a respectiva publicação anual deste quadro legislativo e 

respectivas tabelas de anexos ainda não foram publicadas em Diário da República e uma vez 

que o início das aulas, já com fornecimento de refeições está previsto para o próximo dia 16 

de Setembro, proponho que sejam aplicados os mesmos valores ainda em vigor, sendo feita a 

rectificação necessária posteriormente caso os mesmos venham a ser alterados. ----------------  

 --------  Proponho então a manutenção de valores existentes, respectivamente valor de 

refeição em refeitório escolar de: -------------------------------------------------------------------------  

 --------   Um euro e quarenta e seis cêntimos (1,46 €), regime normal; ----------------------------  

 --------  Para as famílias com escalão B atribuído o valor de Setenta e três cêntimos (0,73 €);  

 -------- Para famílias com escalão A atribuído, refeição Gratuita. ----------------------------------  

 --------  Mais informo que, a venda das respectivas senhas de almoço para as escolas de Pré-

escolar e Primeiro ciclo se efectuará nos serviços de Taxas e Licenças desta autarquia onde 
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os respectivos encarregados de educação se poderão deslocar para a aquisição dos livros de 

senhas já a partir do dia 15 de Setembro 2011 no horário normal de expediente da 

tesouraria.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os valores da 

presente proposta até publicação de actualização em Diário da República caso se verifiquem 

alterações dos valores. --------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



     

 

Reunião de 2011/09/13  Página 15 

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

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM FONTE 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 DTº, nesta Vila, solicita 

construção de moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito num prédio rústico localizado 

no sítio da Fonte do Mouro, neste município. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou por unanimidade, indeferir a pretensão uma vez que as alegações 

apresentadas em nada alteram a informação técnica de 29 de Julho de 2011, que abaixo se 

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

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

 -------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento n.º 364, de 

31 de Agosto de 2011, cuja petição pretende: -----------------------------------------------------------  

 -------- Vem agora a requerente pronunciar-se de acordo com o art.º 101 do CPA conforme 

nosso ofício n.º 2659 datado a 03 de Agosto de 2011. Dos elementos apresentados em nada 

altera a informação técnica de 29 de Julho de 2011. --------------------------------------------------  

 -------- Se é certo no que diz respeito à existência de 3 artigos numa única parcela ou prédio 

registado, a situação poderia ser ultrapassada já no que se refere ao facto de o prédio não 

ter uma frente mínima de 7 metros a situação não é possível de ser ultrapassada. Na verdade 

o artigo 43º alínea b) é absolutamente claro no sentido de exigir em novas construções uma 

frente mínima de 7 metros. É claro se já existiu uma construção em parcela que não tendo 

uma frente mínima de 7 metros e essa construção teve génese legal a mesma continua a ser 

legal apesar da proibição do citado artigo 43º do RPDM. Porém já não é possível em novas 

construções aumentar a desconformidade existente ora a pretendida operação urbanística 

mais do que aumentar desconformidade já existente constitui uma violação total por se tratar 

de construção nova que aquela disposição legal não permite as disposições apresentadas. ----  

 -------- Assim e face ao exposto, mantem-se a informação técnica prestada no sentido de 

indeferir a pretensão da requerente. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROCº Nº 37/2011, DE ANTÓNIO DE SOUSA TOMÉ & FILHA, LDA. – 

ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMAZÉM EM CALÇADA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 37/2011, em que António de Sousa 

REQUERIMENTOS 
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Tomé e Filha, Lda., com sede no sítio de Hortas e Moinhos, neste município, solicita 

aalteração de utilização de armazém que possui em Calçada, para comércio ou serviços. -------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos das informações técnicas 

de 1 de Julho e 08 de Setembro e informação jurídica de 29 de Julho de 2011 que abaixo se 

transcrevem, e que devem ser dadas conhecimento à firma peticionária, que é viável a 

alteração ao uso desde que cumpra o ponto 7 da já referida informação de 1 de Julho de 2011.  

 -------- Informação técnica de 1 de Julho: --------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- A pretensão localiza-se na Calçada, é composto por prédio Urbano – 2 edifícios 

térreos, 1 destinado a escritório com jardim e outro destinado a armazém, com área coberta 

de 1184,0m
2
 e área descoberta de 2113,00m

2
 totalizando uma área total de 3297,00m

2
, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6395/19911010 e inscrito sob o artigo 

n.º 10160-P.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à constituição de propriedade horizontal concedida a 15 de Novembro 

de 2010 (certidão que consta no processo n.º 39/87) verifica-se a constituição da fracção A 

(destinada a escritórios) e B (destinada a estabelecimento comercial).  ----------------------------  

 -------- Uma vez que se verifica que as fracções A e B em causa são do mesmo proprietário a 

pretensão não carece de autorização, de acordo com o n.º 3 do artigo 1422º do Código Civil.   

 -------- Verifica-se que o pedido de alteração do uso consiste em dotar a fracção B de uso 

para comércio ou serviços em detrimento do uso de instalação de apoio à fracção A. A 

alteração de uso não implica executar obras e impermeabilização de novos solos.  -------------  

 -------- Em relação à mudança do uso não se vê nenhum inconveniente uma vez que é uma 

alteração à fracção B da propriedade horizontal já concedida a 15 de Novembro de 2010 

destinada a estabelecimento comercial.  -----------------------------------------------------------------  

 -------- No que concerne à avaliação acústica, a mesma é dispensável nesta fase, uma vez que 

apenas é exigível quando a actividade adstrita à fracção for definida, tal com se entente pelo 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.  -------------------------------------------------  

 -------- Na sequência do ponto anterior deverá o requerente apresentar a avaliação acústica 

quando for definida o tipo de actividade (no âmbito de comércio ou serviços) a implementar 

na fracção B.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto emite-se parecer favorável à alteração do uso desde que o requerente 

cumpra o ponto n.º 7 da presente informação técnica. É quanto nos cumpre informar e 

colocar à Consideração Superior.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação Jurídica de 29 Julho: --------------------------------------------------------------  

 -------- “António de Sousa Tomé & Filha, Ld.ª vem solicitar a alteração de uso de uma fração 

autónoma (B). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Compulsado o processo verifica-se que a Câmara emitiu em 15/11/2010, certidão 

para constituição de propriedade horizontal do prédio que tinha licença de utilização. ---------  

 -------- Não consta no processo a escritura de propriedade horizontal e no respectivo registo 

não consta o fim a que se destina cada uma das frações. ---------------------------------------------  

 -------- Assim e para o efeito será necessário juntar ao processo cópia da escrita de 

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

 -------- As frações constituídas não têm atualmente, nenhuma delas, autorização de utilização 

que se mostre necessário face à constituição de propriedade horizontal e em função de fim a 

que cada uma delas se destina conforme contam na respectiva escrita de constituição de 

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

 -------- Mostra-se assim necessário que o interessado venha requerer a “operação 

urbanística” de emissão de autorização de utilização (art.º 62 do Decreto-Lei 555/99) que 

deverá vir instruído com os elementos previstos na Lei (art.º 15º da Portaria 232/2008). -------  

 -------- Tal pedido de autorização deve referir-se a ambas as frações tendo em conta o seu 

uso previsto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Informação técnica de 8 de Setembro: ---------------------------------------------------------  

 -------- “Na informação jurídica de 29 de Julho de 2011, foi solicitado ao requerente a 

escritura da propriedade horizontal. Na sequência da informação jurídica veio o requerente 

entregar no dia 17 de Agosto de 2011: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Escritura da propriedade horizontal emitida pelo Cartório de São Brás de Alportel;  --  

 -------- Certidão da propriedade horizontal emitida pela Câmara de São Brás de Alportel;  ---  

 -------- Cópia do Alvará n.º 186, de armazenamento e tratamento industrial de petróleos 

brutos, seus derivados e resíduos, emitido pelo Ministério da Economia – Direcção Regional 

do Algarve;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Cópia do Alvará de licença n.º 1439FAR100604, para instalação e exploração de 

áreas de serviços e postos de abastecimento de combustíveis, emitido pelas Estradas de 

Portugal delegação Regional de Faro.  ------------------------------------------------------------------  

 -------- O requerente pretende que a utilização da fracção B seja de estabelecimento 

comercial, analisando a escritura da propriedade horizontal entregue verifica-se que a 

fracção B está destinada a estabelecimento comercial sendo assim não se verifica 

inconvenientes ao uso pretendido. Mais se informa que o requerente deverá cumprir o ponto 

n.º 7 da informação técnica de 1 de Julho de 2011. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROCº Nº 94/2009, DE ALFREDO GONÇALVES RIBEIRO – CONSTRUÇÃO 

DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO EM SOALHEIRA – 

ALTERAÇÕES AO PROCESSO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 94/2009, em que Alfredo Gonçalves Ribeiro, residente no sítio do Medronhal, 

freguesia de Santa Bárbara de Nexe, concelho de Faro, solicita a construção nova de moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito num prédio rústico localizado no sítio da Soalheira, 

neste município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, rejeitar liminarmente de acordo com o referido 

na informação técnica de 9 de Setembro de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve ser 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente e no referente ao seu Projecto de 

Arquitectura, estes serviços informam que as mesmas não se enquadram neste conteúdo uma 

vez que se trata de uma construção nova e não de uma alteração e ampliação do existente. 

Assim, no âmbito da apreciação liminar, estes serviços informam que, de acordo com o ponto 

n.º 3 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de Março. ------------------------------------------------  

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

 -------- Mais se informa que, de acordo com o ponto n.º 9 do artigo 11º do Decreto-Lei 

supracitado, havendo rejeição nos termos acima descritos, o interessado que apresente novo 

pedido para o mesmo efeito está dispensado de juntar os documentos utilizados 

anteriormente que se mantenham válidos e adequados. -----------------------------------------------  

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

Superior.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROTOCOLO COM O CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA –

ACTIVIDADES NOS JARDINS DE INFÂNCIA:- O Senhor Presidente, Eng.º António 

Eusébio, apresentou a seguinte informação: -------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Tendo em consideração o inicio de mais um ano lectivo e no seguimento das 

actividades de enriquecimento curricular para o ensino pré-escolar que este município já 

desenvolve à vários anos, visando a continuidade das mesmas, informa-se que se pretende 

dar continuidade ao protocolo estabelecido com o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia e esta autarquia na área de 

actividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do concelho designadamente na 

iniciação musical e animação à leitura. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Em anexo protocolo respectivo.” ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar a 

prorrogação por mais 1 ano. Remeta-se cópia à secção de Contabilidade. --------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DA FEIRA DE STOCKOUT NO JARDIM CARRERA 

VIEGAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL - 

RATIFICAÇÃO:- 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 da Feira StockOut, no Jardim 

Carrera Viegas, nos dias 2, 3 e 4 de Setembro. ----------------------------------------------------------  

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

Presidente da Câmara Municipal de 02/09/2011 pelo qual foi concedido autorização para a 

realização do evento no local pretendido bem como a emissão de consequente licença especial 

de ruído no horário solicitado. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

COMUM PARA OCUPAÇÃO, POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO 

DE TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR (RECURSOS HUMANOS):- Presente uma 

proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ---------------  

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

 -------- “Abertura de Procedimento Concursal Comum para ocupação, por tempo 

indeterminado de um posto de trabalho de Técnico Superior (Recursos Humanos), para a 

DELIBERAÇÕES 
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Secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa Municipal. ----------------------------  

 -------- Pretende a Câmara Municipal, no quadro da sua estratégia de recursos humanos, que 

tem por objectivo a progressiva dotação do Mapa de pessoal de todos os elementos 

necessários ao desenvolvimento da sua missão, proceder à abertura de um Procedimento 

Concursal Comum para contratação por tempo indeterminado de um Técnico Superior 

(Recursos Humanos), de modo a assegurar permanentemente o serviço prestado por este 

técnico, contratado a termo resolutivo certo. -----------------------------------------------------------  

 --------  A este técnico cabe assegurar a adequação com as normas legais vigentes, dos 

procedimentos concursais para contratação de recursos humanos, promovendo o normal 

decurso dos processos; acompanhar e apoiar a aplicação do Sistema da Avaliação de 

Desempenho na Administração Pública e, demais funções a desempenhar em matéria de 

recursos humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesta circunstância, e de modo a assegurar a continuidade deste trabalho de relevo, 

PROPONHO a este órgão a abertura de procedimento concursal comum, para a contratação 

por tempo indeterminado de um Técnico Superior (Recursos Humanos), para a Secção de 

Recursos Humanos, da Divisão Administrativa Municipal. -------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda, por ser mais eficiente e dada a urgência, recorrer, desde logo, ao 

recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, ou determinável, ou ainda sem relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida, nos termos do n.º 6 do artigo 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, sendo no entanto garantidas as prioridades de recrutamento definidas nos termos 

da lei em vigor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

com a abstenção do Vereador Dr. João Moura aprovar a abertura do procedimento concursal 

para ocupação por tempo indeterminado de um posto de trabalho de técnico superior para a 

Secção de Recursos Humanos da Divisão Administrativa Municipal. ------------------------------   

 -------- PEDIDO DE VIABILIDADE DE ULDM EM S. BRÁS DE ALPORTEL:- 

Presente o ofício, de 17 de Junho de 2011, remetido pela Administração Regional de Saúde 

do Algarve a informar a recepção de missiva da Fundação Algarvia de Desenvolvimento 

Social a manifestar interesse e pretensão em implantar uma Unidade de Cuidados 

Continuados Integrados no concelho de S.º Brás de Alportel, referindo para o efeito, ter 

articulado com este Município e desde já haver disponibilidade de um terreno para o projecto 
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em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do ofício à 

Administração Regional de Saúde onde se reafirma o total interesse desta autarquia no 

desenvolvimento de um projecto de índole, que possibilite a criação no município de uma 

Unidade de Cuidados Continuados Integrados, dado a relevância deste tipo de infra-estrutura 

para a saúde e bem-estar da população. ------------------------------------------------------------------   

 -------- PEDIDO DE SUBSÍDIO DO CLUBE DE CAÇA E PESCA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente o oficio, de 30 de Junho de 2011, remetido pelo Clube de Caça e 

Pesca de São Brás de Alportel a solicitar um subsidio no valor de 1500€ a fim de colmatar as 

despesas inerentes à realização de provas no campeonato Nacional 1.ª Divisão de Clubes de 

Pesca Desportiva. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba no 

valor de 500€ ao Clube da Caça e Pesca de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à secção de 

contabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 2 de Agosto último a 12 de Setembro em curso, no uso 

das delegações tácitas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 3416 a 3417, de 

3419 a 3422, de 3424 a 3431, 3438, de 3442 a 3447, de 3470 a 3514, da 3517 a 3518, de 3521 

a 3526, 3529 a 3534, 3536, 3546, de 3557 a 3595, de 3597 a 3634, de 3637 3639, de 3642 a 

3651, da 3654 a 3665 no valor de 82.885,71 euros; ----------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 3556, 3596 e 

3666, no valor de 30.368,41 euros; -----------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 3414 a 3415, 3418, 3423, 

de 3440 a 3441, de 3468 a 3469, de 3515 a 3516, de 3519 a 3520, de 3527 a 3528, 3535, de 

3537 a 3545, de 3547 a 3555, de 3635 a 3636, de 3640 a 3641, de 3652 a 3653, da 3667 a 

3668, no valor de 44.853,48 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 Financeira e Patrimonial, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


