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 CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 22/2011 

da reunião ordinária de 25 de Outubro 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 203, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.343.109,22 euros dos 

quais 1.339.779,80 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.836,72 euros em numerário e 492,70 euros em cheques, estes dois últimos 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:-----------  

 --------  – Alteração de horário de funcionamento – Lavagem Automática de Constantino 

Nunes;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Presidência do Conselho de Ministros – Reorganização Administrativa do Território 

Português; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – ARS – Unidade de Cuidados Continuados Integrados – Suspensão; --------------------  

 --------  – Ofício enviado para o Ministério da Economia e do Emprego – Promoção do 

Algarve; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Certidão de Localização – Indústria de Panificação, na Rua 1º de Maio. ---------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO, POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL (CANALIZADOR):- 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 Assistente Operacional (Canalizador), para o 

Serviço de Águas e Saneamento do Departamento Técnico 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 Assistente Operacional 

(Canalizador), de modo a assegurar permanentemente o serviço prestado por este técnico, 

contratado a termo resolutivo certo. ----------------------------------------------------------------------  

 --------  A este técnico cabe assegurar, nomeadamente as seguintes funções: - Cortar e roscar 

tubos e soldar tubos de plástico, cobre, ferro, fibrocimento e materiais afins; Executar redes 

prediais de distribuição de água e esgotos, assentando tubagens e acessórios necessários; 

Executar redes de recolha de esgotos pluviais ou domésticos e respectivos ramais de ligação, 

assentando tubagens e acessórios necessários e executar outros trabalhos similares ou 

complementares dos descritos. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 Assistente Operacional (Canalizador), para o 

Serviço de Águas e Saneamento do Departamento Técnico 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 deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta. -----------  

PROPOSTAS 
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 -------- OCUPAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DE UM POSTO DE 

TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL (CANTONEIRO DE VIAS), COM 

RECURSO A RESERVA DE RECRUTAMENTO:- Presente uma proposta do Senhor 

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

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

 -------- “Ocupação de 1 posto de trabalho, por tempo indeterminado, na carreira/categoria 

de Assistente Operacional (Cantoneiro de Vias). ------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta a extrema necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho, 

por tempo indeterminado, na carreira/categoria de assistente operacional (Cantoneiro de 

Vias).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para a categoria em causa existe uma reserva de recrutamento 

interna, prevista no n.º 1 do art. 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, constituída 

com base no procedimento concursal n.º 10/2009, o qual visou o preenchimento de 1 posto de 

trabalho, por tempo indeterminado para a categoria de assistente operacional (Cantoneiro 

de Vias), cuja lista de ordenação final foi homologada em 04 de Agosto de 2010, com 

validade de 18 meses. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO ao órgão executivo a utilização da referida reserva de recrutamento, 

para a contratação por tempo indeterminado de um assistente operacional (cantoneiro de 

vias), para o Serviço da Rede Viária do Departamento Técnico Municipal.” ---------------------  

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

 -------- PROPOSTA DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS, 

DE CARIZ HABILITACIONAL – PROGRAMA MÃO AMIGA:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro distribuiu um exemplar da proposta de Regulamento de Atribuição de 

Apoios de Cariz Habilitacional – Programa Mão Amiga para análise do executivo e posterior 

aprovação em futura reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE 

BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR:- Presente uma 

proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: -------------------------  

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

 -------- “Projecto de Regulamento da atribuição de Bolsas de Estudo para acesso ao ensino 

superior - Município de São Brás de Alportel ---------------------------------------------------------  

 -------- Nota Justificativa-----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Estabelece a Constituição da República Portuguesa o “direito ao ensino com garantia 

à igualdade de oportunidades” (artigo 74º, nº 1). ------------------------------------------------------  

 -------- Entendendo a educação como pedra basilar na edificação do futuro, pretende a 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, promover a todas as crianças e jovens iguais 

condições de acesso a um ensino de qualidade, condição suprema para o seu pleno 

desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para tal, a autarquia tem desenvolvido diversos projectos educativos, quer ao nível da 

ampliação e requalificação do Parque Escolar, desde o pré-escolar ao ensino secundário 

(nível máximo de ensino existente no território do município); quer ao nível da melhoria da 

oferta de actividades e iniciativas, para uma educação no seu sentido mais pleno, de 

transmissão de aprendizagens e competências, capaz de dar resposta aos desafios da 

actualidade e do futuro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, e atenta às grandes desigualdades socioeconómicas que caracterizam a 

sociedade portuguesa, as quais constituem para muitos jovens um forte impedimento ao 

acesso e frequência do ensino superior, situação que se agrava no actual contexto de grave 

crise que o país está a atravessar, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel pretende, na 

medida do possível, valorizar e motivar os alunos, residentes na área do município, os quais 

demonstram bom aproveitamento e mérito escolar, mas que convivem com limitações 

económicas no seu seio família, através da criação de BOLSAS DE ESTUDIO PARA 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR – MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. -------------  

 -------- Nesta esteira, são criadas as bolsas de estudo para frequência do ensino superior, 

sendo as regras para a sua atribuição estipuladas no presente regulamento. ---------------------  

 -------- As bolsas de estudo são atribuídas apenas aos alunos que iniciem os seus estudos no 

ensino superior a partir do ano lectivo 2011/2012. ----------------------------------------------------  

 -------- Na elaboração do presente regulamento, serão enviadas cópias do presente projecto 

ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e à Direcção Regional de Educação do 

Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Capítulo I --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disposições Gerais ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 1º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Leis habilitantes ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É aprovado o presente regulamento ao abrigo e nos termos do artigo 241º e número 1 

do artigo 74º da Constituição da República Portuguesa e da alínea a) do nº 2 do art. 53º e 

das alíneas a) do nº 6 e 7 do art. 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 

5-A/2002 de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 2º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Objecto -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente regulamento define as condições de atribuição das Bolsas de Estudo para 

Acesso ao Ensino Superior, pela Câmara Municipal, as quais se destinam a ajudar a custear 

o prosseguimento dos estudos no ensino superior a alunos que têm menos recursos próprios 

para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 3º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Objectivos --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É objectivo da Câmara Municipal reduzir os efeitos das desigualdades sociais que 

impedem que alunos com dificuldades económicas possam prosseguir estudos no ensino 

superior, atribuindo anualmente bolsas de estudo a alunos com bom aproveitamento escolar, 

que pretendam prosseguir os estudos no Ensino Superior Público. ---------------------------------  

 -------- Artigo 4º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Natureza e valor das bolsas ----------------------------------------------------------------------  

 -------- As Bolsas de Estudo para prosseguimento de estudos no Ensino Superior do 

Município de São Brás de Alportel são apoios pecuniários concedidos pela Câmara 

Municipal a alunos inscritos no grau de licenciatura. -------------------------------------------------  

 -------- O número de bolsas a conceder será estabelecido anualmente pela Câmara 

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

 -------- As bolsas de estudo são atribuídas para o ano escolar a que respeita a candidatura, 

mensalmente aos bolseiros, se maiores de 18 anos ou, caso contrário, aos respectivos 

encarregados de educação, de Novembro a Julho, num total de 9 mensalidades. ----------------  

 -------- O apoio pecuniário é concedido em prestações mensais cujo valor é 1/5 do salário 

mínimo nacional, calculado com referência ao mês de Novembro. ----------------------------------  

 -------- Em circunstâncias em que os bolseiros maiores de 18 anos se encontrem impedidos de 
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receber pessoalmente a sua bolsa, deverá a mesma ser entregue aos respetivos encarregados 

de educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Capítulo II -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Das Candidaturas ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 5º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Abertura de candidaturas -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel fará publicar, anualmente, em edital e 

no sítio do município na internet (www.cm-sbras.pt) a abertura do concurso para a 

atribuição das bolsas de estudo. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- As candidaturas deverão dar entrada nos Serviços Sociais da Câmara Municipal 

(sedeados no Centro de Apoio À Comunidade, localizado na Rua Serpa Pinto, n,º 29, de 1 a 

30 de Novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os pedidos de renovação de bolsas de estudo, como definido no artigo 11.º deste 

Regulamento, deverão igualmente dar entrada nos Serviços Sociais da Câmara Municipal de 

1 a 30 de Novembro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Condições de Candidatura -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Os candidatos à atribuição de bolsa de estudo devem reunir cumulativamente, sob 

pena de exclusão, os seguintes requisitos: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Residir no município de São Brás de Alportel há pelo menos 3 anos;----------------------  

 -------- Possuir média de candidatura ao ensino superior não inferior a 14 valores; ------------  

 -------- Demonstrar aproveitamento escolar no ano imediatamente anterior àquele a que 

apresenta candidatura à bolsa de estudo, não inferior à média de 14 valores, exigindo-se 

ainda aproveitamento escolar a todas as disciplinas; -------------------------------------------------  

 -------- Estar matriculado em estabelecimento de Ensino Superior Público, no ano lectivo 

para o qual está a ser requerida a bolsa; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Não usufruir de qualquer bolsa ou subsídio equivalente, concedida por qualquer 

instituição para o mesmo ano lectivo. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Não possuir habilitações ou curso equivalente àquele que pretendam frequentar; ------  

 -------- Pertencer a um agregado familiar que possua um rendimento mensal per capita igual 

PROPOSTAS 

http://www.cm-sbras.pt/
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ou inferior ao salário mínimo nacional em vigor. ------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 7º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Formalização das candidaturas -----------------------------------------------------------------  

 -------- As candidaturas serão apresentadas através do preenchimento de um formulário 

próprio, disponibilizado pelos Serviços sociais da Câmara Municipal, sedeados no edifício 

do Centro de Apoio à Comunidade, na Rua Serpa Pinto, n.º 29. -------------------------------------  

 -------- O formulário de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: -----  

 -------- Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão; -----------------------------------  

 -------- Fotocópia do cartão de identificação fiscal do candidato; -----------------------------------  

 -------- Atestado de residência com indicação do número de pessoas que compõem o 

agregado familiar e o tempo de residência no concelho ou preenchimento pela Junta de 

Freguesia do espaço próprio para tal no formulário de candidatura; ------------------------------  

 -------- Comprovativo da titularidade do curso de ensino secundário e respectiva 

classificação, para efeitos de candidatura ao ensino superior; --------------------------------------  

 -------- Certificado de matrícula do candidato, no ano lectivo para o qual é solicitada a bolsa, 

com indicação das disciplinas em que foi efectuada a matrícula; -----------------------------------  

 -------- Para pedidos de renovação de bolsa, comprovativo da média obtida no ano anterior, 

ao qual corresponde a candidatura, bem como do aproveitamento a todas as disciplinas; -----  

 -------- Caso existam, fotocópia do documento comprovativo da matrícula dos restantes 

elementos estudantes no ensino superior do agregado familiar; -------------------------------------  

 -------- Fotocópia da última declaração do IRS/IRC e respectivos anexos referente ao ano 

anterior, ou certidão comprovativa emitida pelo Ministério das Finanças, em caso de 

inexistência de declaração; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Fotocópia de último recibo de vencimentos dos elementos do agregado familiar; -------  

 -------- Fotocópia do NIB de uma conta cujo titular seja o candidato ou o encarregado de 

educação se o candidato for menor; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Declaração dos serviços de acção social do estabelecimento de ensino em que se 

encontra inscrito que comprove que não usufrui de qualquer outra Bolsa de Estudo; -----------  

 -------- Outros documentos que o requerente entenda melhor esclarecerem a sua pretensão. --  

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel poderá solicitar a indicação de outros 
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elementos, sempre que se verifiquem dúvidas susceptíveis de comprometer a apreciação do 

pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Capítulo III ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da Atribuição das Bolsas -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 8º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Composição do Júri --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As candidaturas para atribuição de bolsas de estudo serão apreciadas e classificadas 

por um júri nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal, composto por dois técnicos dos 

serviços sociais e por um dos vereadores. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 9º ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apreciação e classificação das candidaturas --------------------------------------------------  

 -------- As candidaturas submetidas ao júri serão ordenadas de entre os candidatos admitidos 

ao concurso, tendo em conta os seguintes critérios de preferência: ---------------------------------  

 -------- Menor rendimento per capita do agregado familiar; -----------------------------------------  

 -------- Notória falta de recursos económicos e materiais do agregado familiar para 

prosseguimento dos estudos do candidato à bolsa; ----------------------------------------------------  

 -------- Melhor aproveitamento escolar do candidato no anterior ano lectivo; --------------------  

 -------- Maior número de irmãos estudantes; ------------------------------------------------------------  

 -------- Idade do candidato, dando preferência aos candidatos mais novos. -----------------------  

 -------- Cabe ao Júri elaborar a lista ordenada dos candidatos admitidos, excluídos e 

suplentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Júri apresenta à Câmara Municipal, para homologação, a lista referida no número 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os candidatos suplentes poderão vir a obter uma bolsa de estudo, em caso de 

impossibilidade ou desistência dos seleccionados. -----------------------------------------------------  

 -------- Artigo 10º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Comunicação dos resultados ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Após homologação, a lista de candidatos será publicada em edital, a afixar nos locais 

do costume, e divulgada no sítio do município na internet (www.cm-sbras.pt) até ao dia 31 de 

Dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 

http://www.cm-sbras.pt/
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 -------- Os seleccionados serão notificados após a homologação e antes da respectiva 

publicação por carta registada com aviso de recepção – da situação de bolseiros em que a 

mesma os coloca. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CAPÍTULO IV --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da renovação das bolsas --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 11.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Renovação -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As bolsas concedidas nos termos deste regulamento são eventualmente renováveis até 

à conclusão dos cursos de licenciatura (1.º ciclo), por períodos iguais e sucessivos, desde que 

as condições económicas dos bolseiros se mantenham deficitárias e o seu rendimento escolar 

justifique a renovação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Do descrito no número anterior, está excluída a formação, a que corresponde o 2.º 

ciclo (mestrado), bem como quaisquer níveis de formação, ao nível da especialização. ---------  

 -------- Para efeitos do disposto no n.º 1 será exigida a matrícula no ano ao qual solicita 

renovação da bolsa de estudo. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para solicitação da renovação da bolsa, deve o bolseiro solicitar formulário próprio, 

disponibilizado pelos Serviços Sociais da Câmara Municipal, sedeados no edifício do Centro 

de Apoio à Comunidade, localizado na Rua Serpa Pinto, n.º 29. ------------------------------------  

 -------- O formulário de renovação de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes 

documentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Certificado de matrícula do candidato, no ano lectivo para o qual é solicitada a 

renovação da bolsa, com indicação das disciplinas em que foi efectuada a matrícula; ----------  

 -------- Comprovativo da média obtida no ano anterior, ao qual corresponde a candidatura, 

bem como do aproveitamento a todas as disciplinas; --------------------------------------------------  

 -------- Fotocópia da última declaração do IRS/IRC e respectivos anexos referente ao ano 

anterior, ou certidão comprovativa emitida pelo Ministério das Finanças, em caso de 

inexistência de declaração; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Declaração dos serviços de acção social do estabelecimento de ensino em que se 

encontra inscrito que comprove que não usufrui de qualquer outra Bolsa de Estudo; -----------  

 -------- Outros documentos que o requerente entenda melhor esclarecerem a sua pretensão. --  

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel poderá solicitar a indicação de outros 

elementos, sempre que se verifiquem dúvidas susceptíveis de comprometer a apreciação do 
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pedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As solicitações de renovação de bolsa serão analisadas pelo júri, conforme descrito 

no artigo 8, cabendo à Câmara Municipal homologar as renovações. -----------------------------  

 -------- Capítulo V -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dos direitos e deveres dos Bolseiros ------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 12.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Direitos dos bolseiros ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Constituem direitos dos bolseiros: --------------------------------------------------------------  

 -------- Receber integralmente as prestações da bolsa atribuída; ------------------------------------  

 -------- Reclamar contra todos os actos ou omissões contrários ao disposto neste 

regulamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 13.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deveres dos bolseiros ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Constitui obrigação de todos os bolseiros: -----------------------------------------------------  

 -------- Informar a Câmara Municipal dos resultados escolares no final de cada ano lectivo; 

Informar a Câmara Municipal em situação de mudança de curso ou de estabelecimento de 

ensino;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Participar à Câmara Municipal todas as circunstâncias ocorridas posteriormente ao 

processo de candidatura a esta bolsa de estudos, que determinem uma melhoria significativa 

da situação económica, bem como a mudança de residência. ----------------------------------------  

 -------- Deverá o bolseiro cooperar em acções concertadas com o Município de São Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CAPÍTULO VIII -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disposições finais e transitórias -----------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 14.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sanções ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A apresentação de declarações e documentos falsos pelo bolseiro, assim como o 

incumprimento das obrigações estabelecidas no presente Regulamento, implicam o imediato 

cancelamento da bolsa, a obrigação do bolseiro de restituir à Câmara Municipal o valor 

total recebido até à data no âmbito da bolsa de estudos; bem como a sua exclusão dos futuros 

concursos para a atribuição de bolsas de estudos do Município de São Brás de Alportel, sem 

prejuízo da responsabilidade criminal. ------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2011/10/25  Página 16 

 -------- Artigo 15º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prazos ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal poderá deliberar, em casos excepcionais, prorrogar os prazos 

estabelecidos neste regulamento, de acordo com a calendarização de exames em vigor. -------  

 -------- Artigo 16º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Omissões ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento serão resolvidos por deliberação da Câmara Municipal. ----------------------------  

 -------- O Presidente da Câmara Municipal emitirá as ordens e instruções que entenda 

convenientes para a boa execução deste regulamento. ------------------------------------------------  

 -------- Artigo 17.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Disposição transitória -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No ano lectivo 2011/2012, o período de candidaturas para atribuição de bolsas, 

referido no n.º 2 do artigo 5.º, decorre durante quinze dias úteis, com início no dia seguinte à 

entrada em vigor do presente regulamento. -------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 18º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Entrada em vigor -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação na forma 

legal.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do presente 

Projecto de Regulamento, submetendo-o à apreciação pública, nos termos legais. ---------------  

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- O Senhor Presidente 

apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: -------------------------------------  

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

 -------- “Auxílios económicos a alunos carenciados --------------------------------------------------  

 -------- Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei número 144/2008, de 28 de Julho, novas 

Atribuições e Competências das Autarquias Locais, que são transferidos 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 competência 

dos órgãos municipais e de acordo com o Despacho número 20956/2008, de 30 de Julho, 

comparticipar, como menciona a redacção do número um do artigo sétimo, deste mesmo 
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despacho, “nos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades de 

complemento curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade”; 

e de acordo com o Despacho nº 12284/20011 de 19 de Setembro, onde são estabelecidas as 

medidas de acção social escolar. -------------------------------------------------------------------------  

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

autarquia a atribuição dos valores definidos em reunião de Câmara, e estando em questão a 

entrada de novos alunos e/ ou alteração de escalão e posterior análise das condições 

económicas dos agregados familiares; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja transferido para o Agrupamento José Belchior Viegas, a verba 

total de: 187,50 €(Cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) a atribuir aos alunos do 

1º ciclo do Ensino Básico e de 30 € (Trinta euros) do Ensino Pré-escolar de acordo com o 

escalão em que estão inseridos e o ano de escolaridade que frequentam; segundo quadro em 

anexo, efectuado com base nos faxs enviados em 11/10; 17/10, 19/10 pelo agrupamento de 

escolas; num total de verba a atribuir de 217,50€ (duzentos e dezassete euros e cinquenta 

cêntimos).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome Escalão Pré-escolar 

Bruna de Almeida Ferreira A Sala 1 

Tânia Marushchak (acerto de escalão já atribuído)  A para B  (-15 €) 

Laura Maria Santos Neto Viegas  B Sala 9 

   

Ricardo Albuquerque Marques  B 1.º ano - turma 22 

   

João Pedro Barradas Machado A 2.º ano - turma 34 

Henrique Almeida A. Fernandes Luis  A 2.º ano - turma 34 

   

Afonso Tomás Floro Lourenço B 4.º ano - turma 21 

Bárbara de Almeida Ferreira A 4.º ano - turma 31 

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

proposta autorizar a transferência de verba no valor de 217,50€ (duzentos e dezassete euros e 

cinquenta cêntimos) para o Agrupamento Escolar José Belchior Viegas de S. Brás de 

PROPOSTAS 
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Alportel. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ------------------------------------------------  

 -------- ADJUDICAÇÃO DO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – ALGARVE 

CENTRAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO ESPETÁCULO E 

EXPOSIÇÃO – “VALE” E “CARTA COREOGRÁFICA”:- Presente a seguinte proposta 

apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro: -----------------------------------------------  

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

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

 -------- Prestação de serviços - Espectáculo VALE e Exposição Carta Coreográfica -----------  

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

 --------  - Na reunião de Câmara de 27/09/2011 foi autorizada a integração do Município de 

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

prestação de serviços na área do espectáculo e exposição, designadamente VALE e Carta 

Coreográfica; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- - Após aprovação das peças do procedimento pelos diversos parceiros do 

agrupamento, o mesmo foi lançado na modalidade de ajuste directo, nos termos do disposto 

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

 --------  - A proposta da Associação Cultural ARTEMREDE- Teatros Associados foi 

recepcionada no dia 4/10/2011, pelas 15.28 horas, tendo-se procedido à sua análise; ----------  

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

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

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

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

 --------  - O valor global da proposta da concorrente ARTEMREDE é de 45.459,00 € 

(acrescido do valor de IVA à taxa legalmente em vigor), sendo que 42.334,00 € corresponde 

ao espectáculo “VALE” e 3.125,00 € corresponde à exposição “Carta Coreográfica”; --------  

 --------  - O custo dos serviços a contratar será suportado pelos diversos parceiros em partes 

iguais;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos do n.º 3 do artigo 39º do CCP, a decisão de adjudicação deve ser 
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tomada conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades adjudicantes que 

integram o agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do acima exposto, tenho a honra de propor que a Câmara 

Municipal delibere: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  1 - Aprovar o projecto de decisão de adjudicação, elaborada pela Divisão de Cultura 

e Museus, da Câmara Municipal de Loulé, e constante como anexo a esta proposta;------------  

 --------  2 - Ratificar a adjudicação definitiva da prestação de serviços objecto do presente 

concurso à concorrente Associação Cultural ARTEMREDE - Teatros Associados, pela 

quantia de 45.459,00 €, acrescido do IVA, sendo que o custo dos serviços a contratar será 

suportado pelos diversos parceiros, conforme a repartição financeira, apresentada no 

projecto do representante do agrupamento; -------------------------------------------------------------  

 --------  3 - Aprovar a minuta do contrato de prestação de serviços referida no ponto um desta 

proposta, e constante como anexo a esta proposta.” --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º N.º 58/2011 DE ANTÓNIO DOMINGOS CERDEIRA LEITÃO PIRES – 

AV.ª DA LIBERDADE LOTE 17 – FRACÇÃO A – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PARA ALTERAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL PARA CLÍNICA VETERINÁRIA:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 58/2011, em que António 

Domingos Cerdeira Leitão Pires, residente no sítio das Mealhas, deste município, solicita 

informação prévia para alteração de um espaço comercial em Clínica Veterinária, que 

pretende levar a efeito num prédio de que é proprietário na Avenida da Liberdade, Lote 17 – 

Fracção A, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

informação técnica de 20 de Outubro de 2011 que abaixo se transcreve e de que se deve dar 

conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretende o requerente pedido de informação prévia de alteração ao uso comercial 

para implementação de uma Clínica Veterinária, referente a um prédio inserido no perímetro 

de Intervenção do Plano de Urbanização de São Brás de Alportel inserida em Alvará de 

Loteamento 3/98. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO P.U DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL: ------------------------  

 -------- A proposta em análise encontra-se classificada em Zona de Expansão de Alta 

Densidade, face ao Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, encontrando-se 

condicionada pelo artigo 29º e 30º do supracitado do Regulamento em vigor, bem como nos 

Parâmetros urbanísticos do Alvará de Loteamento 3/98. ---------------------------------------------  

 -------- ANALISADA A PRETENSÃO, ESTES SERVIÇOS INFORMAM: ------------------------  

 --------  1 - A pretensão em apreço, consiste em alteração da fracção A de comércio para 

Clínica Veterinária / Serviços, aquando do respectivo licenciamento deverá estar instruída de 

acordo com o artigo 15º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. --------------------------------  

 --------  2 - Relativamente à fracção A, deve ser tomada em consideração, na medida em que 

as disposições legais, técnicas, de segurança salubridade, ou conforto, podem ser cumpridas 

em utilizações diferentes, mas, cujos requisitos legais são comuns. ---------------------------------  

 --------  3 - Trata-se de um edifício de 4 pisos constituído por 8 fracções autónomas, o 

requerente apresentou uma autorização da totalidade dos condóminos de acordo com o 

REQUERIMENTOS 
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1419º “Modificação do Titulo” do Código Civil, bem como a cópia da acta de condomínio 

em que seja autorizado por 2/3 a alteração, de acordo com o n.º 3 do artigo 1422º do Código 

Civil (folha n.º 10 do presente processo). ----------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Atendendo ao mencionado na Acta de Assembleia Extraordinária n.º 1 de 2011 

(folha 10 do presente processo), deverão os responsáveis da clínica cumprir os requisitos 

mencionados a nível de higiene e ruído. -----------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - As clínicas veterinárias são consideradas estabelecimentos de prestação de 

cuidados a animais, tendo por sua vez uma legislação específica aplicável (Decreto-Lei 

259/2007, de 17 de Julho e Decreto-Lei 220/2008, de 12 de Novembro) não impede só por si 

a instalação de clínicas veterinárias em prédios que tenham também fins habitacionais, bem 

como em centros comerciais, porém, na medida em que faz depender o licenciamento de 

construção bem como a alteração ao uso. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Para ser implementada a pretendida Clínica Veterinária, esta carece de pareceres 

favoráveis de acordo com o n.º 2 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho, 

até à publicação da legislação nacional de aplicação das disposições do Regulamento CE n.º 

183/2005, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Janeiro de 2005, continua a ser 

aplicável aos estabelecimentos de alimentos para animais abrangidos por aquele 

Regulamento o regime de licenciamento previsto no Decreto-Lei 370/99, de 18 de Setembro. 

Assim, de acordo com os artigos 7º e 8º deste diploma legal dever-se-á consultar: --------------  

 -------- Autoridade de Saúde – o parecer incide sobre a verificação do cumprimento das 

normas de higiene e saúde; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível interno da Câmara Municipal também se procede à consulta do médico 

veterinário municipal. Ao abrigo do art.º 13-B do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 na actual 

redacção, o interessado pode ainda solicitar previamente o parecer das entidades 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto não se vê inconveniente na implementação da Clínica em questão, 

deverá o futuro licenciamento da pretendida clínica veterinária, ter em conta a legislação 

aplicável tal como: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Legislação específica: -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Decreto-lei 259/2007, de 17 de Julho. ----------------------------------------------------------  

 -------- Aprova o regime de declaração prévia a que estão sujeitos os estabelecimentos 

alimentares e alguns estabelecimentos de comércio não alimentar e de prestação de serviços 

que podem envolver riscos para a saúde e segurança das pessoas. ---------------------------------  

 -------- Decreto-lei 220/2008, de 12 de Novembro. ----------------------------------------------------  

 -------- Estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifício. -----------------  

 -------- Regulamentos Conexos: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Decreto-lei 555/99, de 16 de Dezembro na actual redacção - RJUE - Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de Agosto - Aprova o regime da acessibilidade aos 

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais, 

revogando o Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de Maio. --------------------------------------------------  

 -------- Decreto-lei 38382/51 de 7 de Setembro - RGEU - Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro - Estabelece o regime jurídico da 

segurança contra incêndios em edifício. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Plano de Urbanização de São Brás de Alportel - Estabelece medidas a urbanizar 

dentro da Vila de São Brás. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROC.º N.º 70/2010 DE MAIS ALÉM – TURISMO NO ESPAÇO RURAL 

TESOUREIRO – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PATA TURISMO EM 

ESPAÇO RURAL: Presente o processo entrado na Divisão Urbanismo sob o n.º 70/2010 em 

que a empresa Mais Além - Turismo em Espaço Rural, Unipessoal, Lda. com sede no Sítio 

do Tesoureiro, neste município solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de prédio existente para a implementação de um Empreendimento 

Turístico em Espaço Rural, que pretende levar a efeito num prédio que possui no local supra 

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

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

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

termos da informação técnica de 18 de Outubro de 2011, que abaixo se transcreve e que deve 
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ser dada conhecimento à firma requerente. --------------------------------------------------------------  

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

 -------- “De acordo com a deliberação camarária de 5 de Julho corrente, foi solicitado 

parecer à Administração Região Hidrográfica do Algarve. Deu entrada nesta câmara a 13 de 

Outubro de 2011 na qual esta entidade menciona …”o presente projecto de intenção não 

interfere directamente com a rede hidrográfica local, nada havendo a referir.”------------------  

 -------- Assim, deverá o executivo pronunciar-se definitivamente sobre o assunto em questão. -  

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

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

 -------- PROC.º N.º49/2011 DE JÚLIO MATIAS GUERREIRO PIRES E OUTROS – 

BARRABÉS – AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANEXOS A HABITAÇÃO 

UNIFAMILIAR:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 49/2011, 

em que Júlio Matias Guerreiro Pires e Outros, residentes na Rua João de Deus, n.º 35, 

nesta Vila, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à ampliação de edifícios 

anexos a habitação unifamiliar de que são proprietários no sítio dos Barrabés, neste 

município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 21 de Outubro de 2011, que abaixo se transcreve e que deve 

ser dada conhecimento aos requerentes. Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar os 

requerentes que a questão do acesso ao quintal deverá ser resolvida entre os proprietários. -----  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar a Ampliação de Edifícios 

anexos a Habitação Unifamiliar, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte 

parecer técnico: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Espaço Agrícola Condicionado; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Confina a Sul com Via não Classificada e a Nascente com Estrada Municipal 514. --  

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

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

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se nos Barrabés é composto por prédio 

urbano – edifício de rés-do-chão com logradouro com uma área coberta de 107,0m
2
 e 

descoberta de 198,0m
2
 perfazendo uma área total de 675,0m

2 
confina a Sul com caminho e a 

Nascente com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº 17891/20110505 e inscrito sob o artigo n.º 2650. ---------------------------------------------------  

 -------- 2 - Pretende o requerente no arrumos 1 colocar uma escada em madeira e remodelar 

todo o compartimento. Contíguo aos arrumos está uma instalação sanitária onde será feita a 

sua remodelação. Em relação aos arrumos 2 o requerente pretende restaurar o mesmo 

colocando novo pavimento, reboco e pintura. Verifica-se ainda a construção de um portão 

que confina a Sul com caminho. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Analisada a pretensão verifica-se que se trata apenas de dotar as edificações já 

existentes com melhores condições através da substituição de pavimentos, rebocos e pinturas, 

ou seja melhorando as condições de habitabilidade e conforto condizentes com os actuais 

padrões de vida. Assim sendo não se verifica significativa impermeabilização de solos. --------  

 -------- 4 - Da pretensão em causa não se verifica o aumento de áreas nem o aumento do 

número de pisos, cumprindo assim o artigo 23.º-E, do Regulamento do Plano Director 

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

 -------- 5 - Mais se informa que Sr. Joaquim Gonçalves Pires expressou a vontade de não ser 

demolido a arrecadação existente e manter o acesso à passagem ao quintal (folha n.º 57) 

assim sendo foi entregue novo projecto agora reformulado no dia 12 de Outubro de 2011 em 

que a arrecadação existente vai ser mantida, mas relativamente ao acesso ao quintal verifica-

se a criação de uma porta de acesso ao quintal. --------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Do ponto de vista urbanístico não se verifica inconveniente à construção da porta 

ao acesso quintal assim sendo deverá ser resolvido entre os proprietários a questão do 

acesso ao quintal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão dos 
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requerentes relativamente à remodelação das edificações existentes, quanto ao acesso ao 

quintal deverá ser resolvido entre os proprietários. No âmbito do n.º 4 do artigo 20 do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, aguardando-se 6 meses para apresentação de projecto de especialidades. É 

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

 -------- PROC.º N.º 7/2011 DE ANGELA CATHARINA MARIA HOUDIJK – 

BENGADO – PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL:- Presente um 

requerimento de Ângela Catharina Maria Houdijk, residente no sítio do Bengado, neste 

município, a solicitar o registo de uma moradia como estabelecimento de alojamento local no 

Bengado, neste município. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

de 14 de Outubro de 2011, que a seguir se transcreve, o seguinte: -----------------------------------  

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; -----------------------------  

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 28 de Dezembro de 2011. -------------  

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

 -------- Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de Março, com redacção pelo DL 

n.º 228/2009 de 14 de Setembro e Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho, é solicitado o 

registo de moradia – Vila Lua - com 4 quartos e capacidade para 7 pessoas, no Sítio do 

Bengado, em São Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------------------  

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

 --------  1- Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de licença n.º55 de 

17/08/2009 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 --------  2- O presente registo foi instruído correctamente a 01/07/2011 pelo que o 

requerimento de registo carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a 

abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas na portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho. ----------------------------------------------  

 --------  3- Durante o período de 60 dias úteis (até 28 de Dezembro de 2011) subsequentes à 

entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal poderá proceder 

à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o 

respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de 

incumprimento, o registo será cancelado. ---------------------------------------------------------------  
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 -------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROC.º N.º 8/2011 DE ANTHONY ROBERT TOWNSEND – CERRO DA 

MESQUITA – PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL:- Presente um 

requerimento de Anthony Robert Townsend, residente no sítio da Branqueira, no município 

de Albufeira, a solicitar o registo de uma moradia como estabelecimento de alojamento local 

no Cerro da Mesquita, neste município. ------------------------------------------------------------------  

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

de 19 de Outubro de 2011, que a seguir se transcreve, o seguinte: -----------------------------------  

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; -----------------------------  

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 13 de Janeiro de 2012. -----------------  

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

 -------- Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de Março, com redacção pelo DL 

n.º 228/2009, de 14 de Setembro e Portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho
1
, é solicitado o 

registo de moradia – casa mundo - com 3 quartos e capacidade para 6 pessoas, no Sítio do 

Cerro da Mesquita, em São Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------  

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

 --------  1- Para a moradia em causa foi apresentada a certidão do Alvará de licença n.º 24 

de 30/08/1973 comprovando a sua legalidade. ---------------------------------------------------------  

 --------  2- O presente registo foi instruído correctamente a 18/10/2011 pelo que o 

requerimento de registo carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a 

abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas na portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho. ----------------------------------------------  

 --------  3- Durante o período de 60 dias úteis (até 13 de Janeiro de 2012) subsequentes à 

entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal poderá proceder 

à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o 

                                                 
1 Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 45/2008, publicada no Diário da República, 1ª Série, n.º 162 de 22 de Agosto de 2008. 
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respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de 

incumprimento, o registo será cancelado. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROC.º Nº 57/2011 DE GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS 

MACHADOS – MACHADOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS:- Presente o 

requerimento entrado na Divisão de Urbanismo, em que o Grupo Desportivo e Cultural de 

Machados, com sede no sítio dos Machados, solicita a isenção de pagamento das taxas 

relativamente à construção de protecção em alumínio e vidro do snack-bar da sede da 

associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reduzir em 50% as taxas relativas à 

construção pretendida, nos termos do n.º 2 do art.º 11º do Regulamento e Tabela de Taxas e 

Licenças do Município de S. Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------  

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

DE FLORES, NA RUA SERPA PINTO:- Presente um requerimento de Maria Cesaltina 

Dias Mendonça residente na Travessa dos Correios Velhos, n.º 4., nesta Vila, na qualidade de 

arrendatário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio de 

flores e decoração, na Rua Serpa Pinto, n.º 3, nesta Vila. ---------------------------------------------  

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

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

estabelecimento de comércio de flores e decoração, no local pretendido. Remeta-se cópia da 

informação técnica ao requerente. -------------------------------------------------------------------------  

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

PANIFICAÇÃO, NA RUA 1º DE MAIO:- Presente um requerimento de Carlos José Dias 

Galego, residente na Rua 1º de Maio, 42-D, nesta Vila, na qualidade de proprietário, a 

solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na 

instalação e consequente exploração de um estabelecimento industrial de panificação – tipo 3 
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– actividade produtiva local, na Rua 1º de Maio, nesta Vila. -----------------------------------------  

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

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

estabelecimento industrial de panificação – tipo 3 – actividade produtiva local, no sítio 

pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica ao requerente. ----------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTA AO AR LIVRE, DO HARD RIDERS CLUBE, 

EM FONTE DA MURTA:- Presente um requerimento do Hard Riders Clube, com sede no 

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

festa com peça de teatro e música ao vivo no âmbito do Halloween, na sede do clube, entre as 

20 horas do dia 31 de Outubro e as 4 horas do dia 1 de Novembro. ---------------------------------  

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

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para o seguinte horário, dia 

31 de Outubro a partir das 20 horas até às 2 horas do dia 1 de Novembro. Remeta-se cópia da 

informação técnica aos requerentes. ----------------------------------------------------------------------  

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO DE 

SOLIDARIEDADE – APEXA – ASSOCIAÇÃO DA PESSOA EXCEPCIONAL DO 

ALGARVE:- Presente um ofício, de 07 de Julho corrente, da APEXA - Associação de Apoio 

à Pessoa Excepcional do Algarve, com sede no município de Albufeira, a solicitar a 

colaboração da Câmara Municipal através da atribuição de um subsídio. --------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atribuir a verba de € 150,00 à 

Associação APEXA. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ----------------------------------  

 -------- ARS – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:- O Senhor Presidente apresentou ao 

executivo municipal o ofício n.º 3327, de 25 de Outubro corrente, remetido pela autarquia à 

ARS a solicitar uma reunião com o Sr. Presidente do Conselho de Administração Regional de 

Saúde do Algarve para obter esclarecimentos e debater em conjunto alguns assuntos no que 

concerne aos serviços locais do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente quanto ao 

funcionamento do Centro de Saúde, dado que esta infraestrutura se debate actualmente com 

grande falta de médicos de família. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade concordar com o teor do ofício. ------  

 -------- MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO – PROMOÇÃO DO 

ALGARVE:- O Senhor Presidente informou o executivo que tendo conhecimento das 

directrizes propostas pelo Turismo de Portugal para a promoção do Algarve em 2012, tomou a 

iniciativa de remeter ao Ministro da Economia e do Emprego o ofício n.º 9616, de 21 de 

Outubro corrente, a manifestar a estranheza deste município sobre a não inclusão/aposta no 

Turismo de Natureza, Saúde e Bem-Estar como produtos estratégicos para a promoção do 

Algarve para o ano 2012. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – LAVAGEM 

AUTOMÁTICA DE CONSTANTINO NUNES:- Presente um requerimento de 

Constantino Nunes, proprietário de um estabelecimento de lavagem automática localizada no 

sítio do Poço dos Ferreiros, a solicitar a alteração do horário de funcionamento do seu 

estabelecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar os devidos esclarecimentos 

das alterações efectuadas na instalação que minimizam o impacto causado pela actividade 

dado ser intenção indeferir o presente pedido. ----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- ARS – UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS - 

SUSPENSÃO:- Presente um ofício da Administração Regional de Saúde do Algarve, de 20 

de Setembro corrente, relativo ao assunto em epígrafe, a informar que de acordo a orientação 

do Secretário de Estado da Saúde, as unidades de cuidados continuados que ainda não 

iniciaram a construção devem ser suspensas e não dar lugar a assumpção de encargos. ---------  

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

 -------- PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS – REORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO PORTUGUÊS:- Presente um ofício da 

Presidência do Conselho de Ministros, de 17 de Outubro corrente, a solicitar a colaboração do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, conjuntamente com a Assembleia Municipal e os 

órgãos da freguesia para a reorganização administrativa do território português. -----------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

cópia do presente ofício à Assembleia Municipal e Junta de Freguesia. ----------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- Presente uma 

informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que a 

ocupante do fogo número 10 do Bairro Social de 102 fogos não pagou atempadamente a renda 

respeitante ao mês em curso. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

 -------- 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 11 a 24 de Outubro 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 de 4142 a 4151, 

4153 a 4155, de 4158 a 4160, de 4163 a 4166, de 4177 a 4188, de 4191 a 4210, de 4212 a 

4247, 4254, 4259, de 4269 a 4279, de4285 a 4289, de 4299 a 4300, de 4312 a 4314, de 4323 a 

4333, de 4338 a 4369 no valor de € 212.674,77;--------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números de 4161 a 

4162, de 4173 a 4174, 4316 no valor de € 9.930,85; ---------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 4135 a 4141, 4152, de 

4156 a 4157, de 4167 a 4172, de 4175 a 4176, de 4189 a 4190, 4211, 4248 a 4253, de 4255 a 

4258, 4260 a 4268, de 4280 a 4284, de 4290 a 4298, de 4301 a 4311, 4315, de 4317 a 4322, 

de 4334 a 4337, no valor de € 304.807,68. --------------------------------------------------------------  
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão Administrativa Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


