
 

Reunião de 2011/11/22  Página 1 

CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 24/2011 

da reunião ordinária de 22 de Novembro 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 222, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.161.273,01 euros dos 

quais 1.158.754,49 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.486,40 euros em numerário e 32,12 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 usou da palavra o munícipe Júlio 

Dinis Martins Caiado, residente na Rua Dr. Silva Nobre, em S. Brás de Alportel, tendo 

informado que apenas estava presente pelo facto de um processo de obras, em nome da sua 

esposa, estar agendado para a presente reunião e querer saber qual a decisão tomada pelo 

executivo (Proc. 46/2011 de Maria Manuela Rodrigues Cabrita, Barrabés – Construção de 

muro de vedação). O Sr. Presidente pediu autorização ao restante executivo para analisarem 

de imediato o referido processo, tendo o executivo autorizado a alteração da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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 ser analisado no decorrer desta reunião 

o assunto abaixo indicado, por não ter sido agendado atempadamente: -----------------------------  

 --------  – Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas - Transferência de verbas destinadas 

às Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) e Componente de Apoio à Família. -----  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto na 

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

 -------- O órgão executivo acordou que no dia vinte e nove de Novembro pelas quinze horas 

se realizará uma reunião extraordinária com o objetivo de aprovação do Orçamento para 

2012. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DESTINADAS ÀS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AECS) E COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta:----  

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

 -------- “No âmbito das suas atribuições e apoio na área da Educação, necessita esta 

autarquia de responder à solicitação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas no 

que diz respeito à transferência de verbas destinadas a despesas correntes para 

funcionamento geral para as actividades de enriquecimento curricular e de apoio à família, 

assim proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Ser transferida a 3ª e última tranche referente ao ano lectivo 2010/2011 no valor de 

(4.500.00 €) quatro mil e quinhentos euros.” -----------------------------------------------------------  

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

valor de € 4.500,00 ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de acordo com a 

disponibilidade de Tesouraria e por indicação do Sr. Presidente. Remeta-se cópia à Secção da 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º N.º 28/2011, DE JUNE JEFFRIES E OUTRO – S. ROMÃO – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE: Presente o processo entrado 

na Divisão de Urbanismo sob o n.º 28/2011, em que June Jeffries e Outro, residentes em 

S. Romão, neste município solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de prédio existente no sítio de S. Romão, 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 14 de Novembro de 2011, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Em resposta ao ofício n.º 3114 de 4 de Outubro de 2011, vêm os requerentes 

proceder à entrega da proposta através da entrega adicional de elementos. ----------------------  

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

 -------- 1 - Analisado o presente aditamento ….”os requerentes optaram por abdicar da casa 

de banho e transformar o espaço em arrecadação”….Assim sendo estão garantidos os 

percursos acessíveis à habitação. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - No âmbito do ponto anterior, estes serviços informam que relativamente ao 

projecto de arquitectura o mesmo cumpre as normas legais, quantas às acessibilidades. Estes 

serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto na 

alteração e ampliação a executar, sendo intenção desta edilidade promover a todos os níveis 

uma arquitectura inclusiva e acessível. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Mais se informa que o presente processo apresenta plantas e percursos de 

acessibilidades assinados pelo técnico coordenador do projecto de arquitectura. ----------------  

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

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

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

 -------- PROC.º N.º 56/2011, DE ANTÓNIO JOSÉ NEVES PEREIRA E OUTRA – 

CERRO DO ALPORTEL – CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM: Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 56/2011, em que António José Neves Pereira e 

Felisbela da Conceição de Sousa Faísca Pereira, residentes no sítio dos Machados, neste 

município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de um 

REQUERIMENTOS 
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armazém no sítio do Cerro do Alportel, 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 16 de Novembro de 2011, que abaixo se transcreve e de que 

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

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

 -------- “Na informação técnica de 26 de Outubro de 2011 verificava-se que a pretensão 

cumpre a alínea b) do artigo 43.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal de São Brás 

de Alportel, no entanto, o requerente teria que alterar a implantação do armazém de forma a 

cumprir o ponto n.º 4 dessa mesma informação. Para tal, o requerente deu entrada no dia 12 

de Novembro de novos elementos nestes serviços. -----------------------------------------------------  

 -------- Da análise desses elementos adicionais verifica-se que a implantação do armazém foi 

alterada para não impermeabilizar solos classificados como agrícolas indiscriminados, 

ficando assim implantado em espaço urbano estruturante II, cumprindo o ponto n.º 4 da 

informação técnica de 26 de Outubro de 2011. ---------------------------------------------------------  

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

 -------- Não se vêem inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação ao 

projeto de arquitetura. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, devem os requerentes 

apresentar dentro de 6 meses o projeto de especialidades. É quanto nos cumpre informar e 

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

 -------- PROC.º N.º 46/2011, DE MARIA MANUELA RODRIGUES CABRITA 

CAIADO – BARRABÉS – CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO: Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 46/2011, em que Maria Manuela 

Rodrigues Cabrita Caiado, residente na Rua Dr. Silva Nobre, n.º 2E -1º Drt., nesta Vila, 

solicita a aprovação de construção de muro de vedação, num prédio de que é proprietária no 

sítio dos Barrabés, neste município. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a construção do muro de 

vedação com a altura máxima de 2 metros, nos termos das informações técnicas de 25 de 

Outubro de 2011 e 16 de Novembro de 2011 e da informação jurídica de 18 de Novembro de 

2011, que abaixo se transcrevem e que devem ser dadas conhecimento à requerente. ------------  
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 -------- Informação técnica de 25 de Outubro de 2011: ---------------------------------------------  

 -------- “Na informação técnica de 27 de Julho de 2011, foi solicitado parecer à ARH do 

Algarve por parte destes serviços relativamente às construções anexas. Como tal deu entrada 

ofício n.º SO7527-201110-DRHI em que informa que “verifica-se que não há interferências 

com a servidão Domínio Hídrico, nem com áreas de infiltração máxima, pelo que no âmbito 

da gestão dos recursos hídricos, não há lugar a prenuncia por parte desta ARH”. Analisando 

o parecer da ARH do Algarve é de se emitir parecer favorável. Face ao parecer da ARH do 

Algarve, estes serviços informam: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - É pretensão do requerente construir um muro com 2,10m de altura e 2,60m de 

comprimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - De acordo com o Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do 

Município de São Brás de Alportel o muro consiste numa “construção de um plano vertical, 

com altura não superior a 2 m, em alvenaria, em betão ou outro material equivalente com o 

fim de delimitar ou dividir espaços”; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Face ao exposto deverá a requerente diminuir o muro de 2,10m para 2,0m de 

forma a cumprir o Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município 

de São Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Em deslocação ao local juntamente com os serviços de fiscalização comprovou-se 

que a construção do muro encerra um acesso ao proprietário confinante mas esse acesso está 

inserido na propriedade da requerente. No entanto verifica-se que o proprietário confinante 

tem acesso alternativo a Sul da propriedade através de um caminho público. --------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão da 

requerente desde que o muro tenha 2m de altura. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- Informação técnica de 16 de Novembro de 2011: ------------------------------------------  

 -------- “Como se pode constatar pela foto 1 anexa, o prédio da Sr.ª Maria Manuela 

Rodrigues Cabrita Caiado, confina com um caminho público nos Barrabés. A foto 2 mostra o 

logradouro desse prédio, em que ainda se vê a delimitação do caminho em primeiro plano, e 

em fundo, a portada que a requerente pretende encerrar com muro para que possa desfrutar 

da privacidade que neste momento pode ser violada por qualquer vizinho. -----------------------  

 -------- Neste momento está em causa se o proprietário do prédio a Sul deste logradouro, 

REQUERIMENTOS 
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ficará com o seu terreno encravado e sem alternativa de acesso. E o que constatámos é que 

isto não sucederá na medida em que este tem dois acessos directos para a via pública: um a 

Norte, pela sua entrada para a casa, contígua a Nascente à da Sr.ª Maria Manuela, 

confinante com o mesmo caminho; e outro a Sul, via caminho novo com portada (fotos 4, 5 e 

6), resultante da construção da variante Sul e suas acessibilidades alternativas. Vide 

planta/fotografia aérea da zona. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os dois prédios hoje autónomos, eram propriedade de dois parentes (primos), pelo 

que a circulação entre eles era sem reservas. A partir do momento em que se fizeram 

partilhas, a situação alterou-se por forma em que cada um quer preservar o seu espaço, 

resguardando-o. Nada mais natural… Assim, salvo melhor opinião, é nossa convicção que o 

encerramento pretendido não vai encravar nenhum terreno confinante.” --------------------------  

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

 -------- “A interessada Maria Manuela Caiado vem requerer o licenciamento da construção 

de um muro de vedação junto ao prédio vizinho. -------------------------------------------------------  

 -------- Tal muro destina-se a substituir um portão que já se encontra no local, o qual dá 

directamente para o prédio vizinho. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O pedido vem instruído devidamente, designadamente com uma certidão da C. R. P. 

de S. Brás de Alportel pela qual se verifica que a requerente é a proprietária do prédio em 

causa e que sobre este não incidem quaisquer ónus que impeçam a aprovação urbanística 

pretendida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela informação técnica prestada pela fiscalização verificou-se que não existem no 

local quaisquer prédios encravados, mas pelo contrário todos confinam e tem acessos 

directos à via pública, designadamente o prédio da requerente e os prédios confinantes 

incluído o que confina com o troço de muro pretendido construir. ----------------------------------  

 -------- O processo tem já informação favorável da CCDR, digo da ARH Algarve no que se 

refere à impermeabilização do solo que implicará. ----------------------------------------------------  

 --------  Foi também já prestada informação técnica no processo em 25/10/2011 pela qual se 

verifica que a construção do muro não tem quaisquer implicações negativas em termos 

urbanísticos, tendo por isso sido prestado parecer favorável. ----------------------------------------  

 -------- Face às referidas condições não existe impedimento à decisão administrativa de 

deferir a pretensão da interessada. De facto a não ser que seja manifesto que a decisão 
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administrativa em matéria urbanística viole qualquer direito de propriedade que seja 

manifestamente evidente, a entidade administrativa deve apenas verificar se as regras 

administrativas pertinentes são ou não cumpridas. ----------------------------------------------------  

 -------- Na presente situação não se alcança a violação de qualquer direito manifesto de 

propriedade ou de outra e mostram cumpridas as regras urbanísticas pertinentes. --------------  

 -------- Assim e em conclusão, parece nada existir que impeça o deferimento da pretensão 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROC.º N.º 54/2011, DE HELENA MARIA DE JESUS MARTINS PEREIRA E 

OUTROS – CHIBEIRA – PEDIDO DE DESTAQUE:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 54/2011, em que Helena Maria de Jesus Martins Pereira e 

Outros, residente no sítio da Chibeira, solicita na qualidade de proprietária, a aprovação do 

destaque de uma parcela de terreno, a seguir descrita, ao abrigo do n.º 4 do art. 6º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Descrição do Prédio: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Parcela de terreno com a área de 2.943,50m
2
, confrontando do norte com estrada, do 

sul com herdeiros de José Morgadinho, do nascente com parcela remanescente e do poente 

com Manuel Francisco Coelho, sita em Chibeira, deste município, a destacar do prédio 

inscrito na matriz predial sob o artigo 17018 que possui a área total de 5.382m
2
, confrontando 

do norte e nascente com caminho, do sul com herdeiros de José Morgadinho, e do poente com 

Manuel Francisco Coelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que é permitido o 

destaque da parcela de terreno supra referenciada por cumprir o disposto no n.º 4 do artigo 6º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de Março., nos termos da informação técnica de 17 de Novembro de 2011.  

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

 -------- “Relativamente ao solicitado pela requerente, são estes serviços a informar que o 

destaque pretendido respeita o disposto no ponto 4 do Art.º 6º do Dec. Lei 555/99, de 16 de 

Dezembro alterado pelo Dec.-Lei n.º 26/10, de 30 de Março, que diz que: ------------------------  

 -------- 1- Nos aglomerados urbanos e nas zonas urbanas, os actos que tenham como efeito o 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2011/11/22  Página 14 

destaque de uma única parcela de prédio inscrito ou participado na matriz são dispensados 

do regime de licenciamento previsto no presente diploma, desde que cumpram, 

cumulativamente, as seguintes condições: ---------------------------------------------------------------  

 -------- a)- “As parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos;” -----  

 -------- b)- “A construção erigida ou a erigir na parcela a destacar disponha de projecto 

aprovado quando exigível no momento da construção.” ----------------------------------------------  

 -------- 2. Uma vez que o destaque pretendido cumpre cumulativamente as condições supra 

referenciadas, somos a informar que não se encontra inconveniente no destaque 

pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prédio Misto – 5.382,00 m
2
; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Prédio Misto – Edifício térreo, destinado a habitação. Com dependências e quintal e 

terra de cultura com árvores, nora, tanque e levadas. -------------------------------------------------  

 -------- Parcela a destacar – 2.943,50 m
2
; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Parcela remanescente – 2.516,50 m
2
; -----------------------------------------------------------  

 -------- Total da pretensão – 5.460,00m
2
 superior ao levantamento e ao registo apresentado. -  

 -------- Parcela a destacar – Confrontações: -----------------------------------------------------------  

 -------- Norte – Estrada; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sul – Herdeiros de José Morgadinho; -----------------------------------------------------------  

 -------- Nascente – Parcela Remanescente; --------------------------------------------------------------  

 -------- Poente – Manuel Francisco Coelho. -------------------------------------------------------------  

 -------- Parcela remanescente – Confrontações: -------------------------------------------------------  

 -------- Norte – Estrada; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sul – Herdeiros de José Morgadinho; -----------------------------------------------------------  

 -------- Nascente – Estrada; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Poente – Parcela a destacar. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Verifica-se uma desconformidade de 7% entre a área total do terreno e o 

levantamento topográfico não ultrapassando os 10% nos prédios urbanos ou terrenos para 

construção de acordo com o artigo 28º - A do Código do Registo Predial, contudo deverá o 

requerente actualizar a descrição da área total no Registo da Conservatória Predial. ----------  

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

 -------- Face ao exposto, não se verificam impedimentos à autorização do destaque por então 

se verificarem cumpridos os requisitos previstos no artigo 6º n.º 4 do Decreto-Lei 555/99 na 
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redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março. --------------------  

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

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

 -------- PROC.º N.º 71/2010, DE PANDA PROPERTIES – COROTELO – 

ALTERAÇÃO DE FACHADA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob 

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

a aprovação do projeto de arquitetura relativo à alteração de fachada do prédio urbano de que 

é proprietária no sítio do Corotelo, neste município. ---------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento da informação 

jurídica de 15 de Novembro de 2011 à firma requerente. ---------------------------------------------  

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

 -------- “A interessada Panda Properties, Limited vem no processo n.º 71/2010 de “alteração 

da fachada na moradia unifamiliar” apresentar “memória descritiva e justificativa” na qual 

refere que com o projeto de alterações a que o presente processo se refere pretende corrigir 

uma situação de incorreção existente no processo n.º135/99. ----------------------------------------  

 -------- A mesma memória descritiva esclarece que, do prédio em causa sempre fez parte a 

divisão identificada na planta agora apresentada como “quarto 2”, embora por lapso nas 

plantas relativas à anterior intervenção no mesmo prédio a que se refere o processo de obras 

n.º135/99 tal divisão conste como pertencendo ao prédio vizinho, pertencente à mesma 

interessada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De facto, sobre a questão foi já anteriormente emitida informação jurídica datada de 

28/06/2011 para a qual se remete. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conforme consta já nessa informação, o prédio em causa descrito na C.R.P. sob o 

n.º12.162 (artigo 600) foi objeto de “alterações interiores e piscina” através do processo de 

obras n.º135/99, entrado na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel em 16 de Julho de 

1999. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nas plantas que instruíram tal processo em 1999 não consta a divisão agora em causa 

(anexo/arrumos ou quarto 2). ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo contrário, tal divisão consta nas plantas que instruíram o processo de obras 

136/99 aberto também em 16 de Julho de 1999 para a aprovação do projeto de construção no 

prédio contíguo de uma “piscina e muros de entrada”. -----------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Vem agora a interessada, proprietária de ambos os prédios, esclarecer na sua 

memória descritiva e justificativa que não está em causa a desanexação de qualquer parte 

componente de um prédio para o integrar no outro, mas tão só corrigir o erro das plantas 

que foi cometido em 1999, simultaneamente nos processos de obras n.º135/99 e n.º136/99, 

entrados ambos no mesmo dia na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel e relativos aos 

dois referidos prédios contíguos. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pela análise sumária dos prédios urbanos em causa, não parece existir grandes 

dúvidas que ambos tiveram génese simultaneamente em alguma operação de divisão do 

“monte” de que ambos faziam parte, não sendo percetível pela documentação acessível 

(elementos matriciais e registais) quando tal terá ocorrido e qual o seu fundamento jurídico. -  

 -------- Porém, o certo é que pelo menos desde 1999 a situação se apresenta como 

juridicamente consolidada com a existência de dois prédios urbanos contíguos, devidamente 

matriciados e registados. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atenta a descrita situação não parece inverosímil o invocado erro que terá sido 

cometido nas plantas que instruíram os referidos processos de obras n.º135/99 e n.º136/99. --  

 -------- O certo porém é que, se de erro se trata, tal erro deverá ser corrigido em ambos os 

referidos processos n.º135/99 e n.º136/99 a fim de possibilitar a existência de conformidade 

que não ponha em causa a operação urbanística (designadamente a legitimidade) de 

alteração da fachada que se pretende levar a cabo no prédio n.º12162 pelo presente processo 

(71/2010). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face aos elementos existentes, que não se apresentam absolutamente demonstrativos 

do erro agora invocado, deverá a interessada, proprietária de ambos os prédios demonstrar 

também que a situação matricial e registal de ambos os prédios se encontra em conformidade 

com a real situação cujas plantas agora se pretendem corrigir por ter existido o referido 

erro, designadamente no que se refere à composição e área de cada um deles. -------------------  

 -------- Caso ainda subsistam dúvidas poderá ainda a interessada apresentar outros meios de 

prova que julgar adequados. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Verificando-se que efetivamente nos aludidos processos terá ocorrido erro que agora 

se pretende corrigir conforme o que consta na respectiva documentação matricial e registal, 
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parece nada obstar a que tais erros sejam corrigidos. ------------------------------------------------  

 -------- Para tanto deverão em 1º lugar tais erros ser corrigidos em cada um dos referidos 

processos n.º135/99 e n.º136/99 apresentando as plantas devidamente corrigidos de forma a 

permitir a correção também da respectiva aprovação e emissão do competente licenciamento.  

 -------- Uma vez feita tal correção nos processos n.º135/99 e n.º136/99 deverão também no 

presente processo (71/2010) serem apresentadas plantas correspondentes à realidade, de 

modo a poder ser apreciada a pretensão da interessada. ---------------------------------------------  

 -------- Em Conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- I – Os erros podem ser corrigidos a todo o tempo. --------------------------------------------  

 -------- II – Tais erros porque tem a ver com dois prédios contíguos deverão ser corrigidos 

simultaneamente em ambos os respectivos processos (135/99 e 136/99). --------------------------  

 -------- III – Nos respectivos processos a existência do invocado erro deverá ser verificado 

através dos elementos registais e matriciais de ambos os prédios, designadamente a sua 

composição e a área, e ainda de quaisquer outros meios que se mostrem adequados a fazer 

prova.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- IV – Após a devida correção nos aludidos processos (135/99 e 136/99) deverão 

também no presente processo (71/2010) serem juntas as plantas em conformidade para a 

apreciação da pretensão da interessada. ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO DE PERFUMES E INSTITUTO DE BELEZA, NA RUA CAPITÃO 

CAIADO:- Presente um requerimento de Rui Simões Gonçalves, residente na Estrada de 

Tavira, n.º 308-A, sítio das Mealhas, 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 perfumes e instituto de beleza, 

na Rua Capitão Caiado, 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 perfumes e instituto de beleza, no local pretendido. Remeta-

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- PEDIDO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – “VINTAGE LOUNGE 

BAR”, NA RUA CAPITÃO CAIADO:- Presente o pedido de autorização de horário de 

funcionamento, de Rui Filipe Viegas Dias, para o seu estabelecimento “Vintage Lounge 

Bar”, situado na Rua Capitão, desta Vila. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente apesar de ter competência para autorizar a emissão de horários de 

funcionamento, quis trazer a presente situação à reunião de câmara pelo facto do horário 

solicitado ser bastante alargado e por o bar se situar numa zona residencial. ----------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o horário conforme 

requerido, podendo o mesmo ser alterado em caso de reclamações. ---------------------------------  

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

AUTOMÁTICA DE CONSTANTINO NUNES – POÇO DOS FERREIROS:- 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 na reunião de 08/11/2011 solicitou esclarecimentos acerca das 

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

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

 -------- Vem agora o requerente apresentar as suas alegações. ----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido conforme 

solicitado, fixando o seguinte horário:- dias úteis: das 8 às 22 horas e fins de semana e 

feriados: das 9 às 22 horas. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CIRCULAR NORTE 3ª FASE – EXPROPRIAÇÃO DE PARCELAS: O Senhor 

Presidente apresentou as Bases de Avaliação e os Relatórios de Avaliação parcelares 

remetidos pela empresa EXPRO AVAL – Gabinete Técnico de Expropriações e Avaliações, 

Lda. relativos à expropriação de 24 parcelas da 3ª fase da Circular Norte. -------------------------  

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

com os valores apresentados. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- BENEFICIAÇÃO DA EM514 ENTRE S. BRÁS DE ALPORTEL E O CM 1207 – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS: Presente a 

acta do júri, do procedimento mencionado em epígrafe, a solicitar a aprovação por parte do 

órgão executivo da lista de erros e omissões e autorização para prorrogar o prazo de 

apresentação de propostas por mais 16 dias.-------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a lista de erros e omissões e 

a prorrogação do prazo proposto. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR – AUMENTO DO IVA NA 

RESTAURAÇÃO: Presente o ofício n.º 8558, de 11 de Novembro corrente, remetido pela 

Câmara Municipal de Aljezur, a dar conhecimento da sua tomada de posição contra o 

aumento do IVA na Restauração. -------------------------------------------------------------------------  

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

 ------ PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM CONFEDERAÇÃO DE 

EMPRESÁRIOS DO ALGARVE – CEAL – PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO “PROIGUAL”: A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou o protocolo 

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

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

 ----------------------------------- “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ------------------------------  

 -------- NO ÂMBITO DO PROJECTO PROIGUAL - PROMOÇÃO DE PLANOS DE 

IGUALDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------- NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL -----------------------------------  

 -------- A Confederação dos Empresário do Algarve, pessoa colectiva n.º 502519002, com 

sede na Rua Dr. José de Matos, 98 R/C-A/F, 8000-502 Faro representada por Carlos Alberto 

Gonçalves Luís e João Filipe Cardoso Esteves, na qualidade de Presidente e Vice-presidente 

da Direcção, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, pessoa colectiva n.º 503219924, sita na 

Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 S. Brás de Alportel, representada por António Paulo 

Jacinto Eusébio na qualidade de Presidente do Município de S. Brás de Alportel. ---------------  

 -------- É celebrado o presente Protocolo de Parceria nos seguintes termos: ----------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 1.ª -------------------------------------------------  

 -------- O seguinte protocolo regula os termos de cooperação entre as duas instituições, no 

que respeita o desenvolvimento do projecto PROIGUAL – PROMOÇÃO DE PLANOS DE 

IGUALDADE NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, Projecto nº 058430/2011/872. -------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 2.ª -------------------------------------------------  

 -------- As partes irão, conjuntamente e em parceria, no âmbito das suas competências, 

delinear e implementar diversas iniciativas com o intuito de promover a igualdade de género 

na Autarquia, numa óptica de responsabilidade social e cidadania, estimulando no seio da 

organização a adopção de medidas não discriminatórias entre mulheres e homens, 

preparando a Autarquia para o desenvolvimento de Planos Municipais de Igualdade. ----------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 3.ª -------------------------------------------------  

 -------- O projecto desenvolve-se em três fases distintas: ----------------------------------------------  

 -------- - Fase 1 – Diagnóstico e elaboração do Plano de Igualdade, que integra a formação 

de equipas, a formação do Conselheiro designado, o diagnóstico e a elaboração do Plano; ---  

 -------- - Fase 2 – Implementação do Plano de Igualdade que engloba a sensibilização dos 

colaboradores e a implementação do plano definido; -------------------------------------------------  

 -------- - Fase 3 – Avaliação e divulgação. --------------------------------------------------------------  

 -------- O Projecto inicia-se em Setembro de 2011 e terá a duração de 2 anos, contados a 

partir desta data. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 4.ª -------------------------------------------------  

 -------- As partes intervenientes participarão activamente nos trabalhos/iniciativas, com o 

apoio da empresa CH Business Consulting S.A., no desenvolvimento do projecto, cujos 

objectivos específicos são: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Apoiar a Autarquia na adopção de políticas de gestão internas que promovam a 

igualdade entre homens e mulheres, no seio da organização, cumprindo a sua 

responsabilidade, como entidades públicas, na observância dos princípios consagrados na 

Constituição; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Dotar a Autarquia de técnicos qualificados (Conselheiros/as para a Igualdade), com 
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competências específicas na promoção de políticas de igualdade que lhes permita a 

implementação das medidas definidas nos Planos de Intervenção; ---------------------------------  

 -------- - Apoiar a Autarquia na definição e implementação dos Planos Municipais para a 

Igualdade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Assegurar o desenvolvimento de acções de sensibilização sobre a igualdade de 

género no interior da Autarquia; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Garantir a aplicação do princípio de igualdade de oportunidades e da igualdade de 

tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego, trabalho, e remuneração; -------  

 -------- - Identificar, implementar e disseminar políticas inovadoras que favoreçam a 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal; ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 5.ª -------------------------------------------------  

 -------- O projecto é financiado pelo QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional) e 

resulta de uma candidatura da Confederação dos Empresário do Algarve à tipologia 7.2. 

Planos para a Igualdade, a qual foi aprovada, tendo como organismo intermédio a CIG – 

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 6.ª -------------------------------------------------  

 -------- As partes obrigam-se a tratar e a manter como confidencial, mesmo após a extinção 

do presente protocolo, toda a informação que obtenham a respeito da outra durante a 

execução do projecto e que, pela sua natureza ou determinação expressa de qualquer uma 

delas, deve manter-se confidencial. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 7.ª -------------------------------------------------  

 -------- Os casos omissos do presente protocolo serão resolvidos por acordo entre as duas 

instituições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Cláusula 8.ª -------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo produz efeitos a partir da data em que é assinado e é válido até 

ao final do Projecto (31 de Março de 2013), com a duração de 2 anos.” --------------------------  

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

colaboração e dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar. --------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS SOCIAIS DE CARIZ HABITACIONAL – PROGRAMA MÃO AMIGA:- A 

Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta de regulamento que abaixo se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Regulamento: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

DE CARIZ HABITACIONAL - PROGRAMA MÃO AMIGA --------------------------------------  

 ----------------------------------------- NOTA JUSTIFICATIVA ----------------------------------------  

 -------- Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, compete às 

autarquias locais promoverem a resolução dos problemas que afetam as populações e que, de 

acordo com o disposto no artigo 64º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 

desfavorecidos, em parceria com as entidades competentes da Administração Central e ainda 

promover o apoio aos mesmos pelos meios adequados e nas condições constantes de 

regulamento municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os princípios norteadores do trabalho desenvolvido pela Câmara 

Municipal, na área social, que desde há muito visa suprir as necessidades básicas 

habitacionais da população, entendendo esta uma condição fundamental para o 

desenvolvimento social e humano que se defende para o município. --------------------------------  

 -------- Considerando o avançado estado de degradação de muitas habitações dos estratos 

sociais mais desfavorecidos e a situação social que é agravada em contextos de crise 

económica, a Câmara Municipal pretende lançar medidas que visem diminuir as situações de 

desigualdade social e promover a coesão social da comunidade, nomeadamente 

proporcionando aos indivíduos ou agregados familiares condições para melhorar as 

condições de habitabilidade das suas habitações. ------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e no quadro das suas competências e atribuições, e no âmbito do seu programa 

de medidas sociais, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel cria uma nova medida de 

apoio social, de cariz habitacional – Programa Mão Amiga – nos termos e condições que o 

presente regulamento estabelece. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------------------------------------------- Leis habilitantes ----------------------------------------------  

 -------- É aprovado o presente regulamento ao abrigo e nos termos do artigo 241º e artigo 65º 

da Constituição da República Portuguesa; bem como nos termos da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro: alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º; 

alínea c) do n.º 4 do artigo 64.º; e alínea a) dos números 6 e 7 do artigo 64.º --------------------   

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

 ----------------------------------------------------  Objeto  ---------------------------------------------------  

 -------- O presente regulamento estabelece as regras de atribuição de apoios pela Câmara 

Municipal a pessoas singulares que se encontrem em comprovada situação de carência 

económica, para a realização de pequenas obras de conservação ou beneficiação das suas 

habitações, de modo a garantir condições de habitabilidade, dignidade e segurança das 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------------ Tipo de apoios -----------------------------------------------  

 -------- 1 - Os apoios a conceder no âmbito deste regulamento destinam-se à realização de 

obras que sejam consideradas necessárias para a satisfação das necessidades básicas de 

habitabilidade, nomeadamente a beneficiação e conservação dos edifícios. -----------------------  

 -------- 2 - Os apoios a conceder destinam-se também a obras de adaptação da habitação a 

necessidades especiais de pessoas portadoras de deficiência, doença crónica, ou dependência 

decorrente da idade ou outra situação devidamente justificada. -------------------------------------  

 -------- 3 - Os apoios referidos neste regulamento podem revestir-se das seguintes 

modalidades: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Apoio material ou técnico, pelos serviços municipais; ------------------------------------  

 -------- b) Apoio financeiro, mediante a atribuição de um valor pecuniário, destinado à 

realização de obras;-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - O apoio previsto na alínea a) do número anterior pode consistir na elaboração do 

projeto de execução da obra e no seu acompanhamento, bem como no fornecimento de 

materiais e na realização dos trabalhos, através da disponibilização de recursos humanos. ---  

 -------- 5 - O apoio previsto na alínea b) do n.º 3 do artigo 3.º é a fundo perdido, cobrindo até 

90% do valor estimado para a realização da obra; ----------------------------------------------------  

 -------- 6 - Em casos excecionais de carência devidamente fundamentados, poderá o referido 

apoio previsto atingir os 100% do custo da obra; ------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Os montantes referentes ao apoio referido no número 3 são definidos e 

cabimentados anualmente em Orçamento Municipal. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------------------------------------------------- Capítulo II -------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Das candidaturas ---------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------- Condições de acesso --------------------------------------------  

 -------- 1 - Pode candidatar-se a este apoio a pessoa singular que se encontre nas seguintes 

condições:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Residir no município de São Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- b) Apresentar uma média de rendimentos do seu agregado familiar igual ou inferior 

ao salário mínimo nacional; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Residir com carácter de permanência na habitação à qual candidata o apoio a 

conceder, não lhe podendo atribuir outro fim que não seja o habitacional; -----------------------  

 -------- d) Ser proprietário da habitação à qual candidata o apoio a conceder; -------------------  

 -------- e) Não possuir qualquer outro bem imóvel destinado à habitação, nem receber 

rendimentos da propriedade ou de quaisquer outros bens imóveis; ---------------------------------  

 -------- f) Não usufruir de outro tipo de apoios para o mesmo fim; ----------------------------------  

 -------- g) Não ter usufruído de apoio da Câmara Municipal, no âmbito deste programa, nos 

últimos cinco anos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Para o cálculo da média dos rendimentos, a que se refere a alínea b) do número 

anterior, consideram-se todos os rendimentos auferidos pelo candidato e restantes membros 

do agregado familiar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - As candidaturas que não reunirem as condições referidas anteriormente não serão 

admitidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------- Instrução do processo -------------------------------------------  

 -------- 1 - As candidaturas são apresentadas nos Serviços Sociais do Município, sedeados no 

Centro de Apoio à Comunidade sito na Rua Serpa Pinto, n.º 29, mediante preenchimento de 

formulário próprio, devidamente acompanhado pelos seguintes documentos: --------------------  

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

 -------- b) Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal; -------------------------------------------------  

 -------- c) Fotocópia do cartão da segurança Social; --------------------------------------------------  

 -------- d) Atestado de residência com indicação do número de pessoas que compõem o 
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agregado familiar e o tempo de residência no concelho; ---------------------------------------------  

 -------- e) Comprovativo do grau de incapacidade ou deficiência, nos casos em que se 

justifique; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Declaração de IRS e respetiva nota de liquidação ou certidão comprovativa emitida 

pelo Ministério das Finanças, em caso de inexistência de declaração; -----------------------------  

 -------- g) Recibos e comprovativos de todos os rendimentos mensais do agregado familiar; ---  

 -------- h) Declaração, sob compromisso de honra do candidato, da veracidade de todas as 

declarações prestadas no formulário de candidatura, de como não é beneficiário, em 

simultâneo, de qualquer outro tipo de apoio destinado ao mesmo fim e de que nenhum dos 

elementos do agregado familiar beneficia de quaisquer outros rendimentos para além dos 

declarados nos termos da alínea anterior; --------------------------------------------------------------  

 -------- i) Cópia do Registo Predial da habitação; -----------------------------------------------------  

 -------- j) Fotocópia do NIB de uma conta cujo titular seja o candidato; ---------------------------  

 -------- 2 - Podem ser solicitados outros elementos, sempre que existam dúvidas suscetíveis de 

comprometer a apreciação do pedido. -------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------- Atribuição dos Apoios-------------------------------------------  

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

 ---------------------------------------------------- Decisão ---------------------------------------------------  

 -------- 1 - A competência para decidir da atribuição dos apoios previstos no presente 

regulamento cabe à Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Sempre que o exijam circunstâncias excecionais e urgentes, pode o Presidente da 

Câmara Municipal autorizar a atribuição do apoio, mediante despacho, remetendo o mesmo 

para ratificação na próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------------- Apreciação -------------------------------------------------  

 -------- 1 - Após verificação das condições descritas no n.º 1 do artigo 4.º, a candidatura é 

objeto de análise, mediante elaboração dos seguintes relatórios: -----------------------------------  

 -------- a) Relatório técnico, elaborado pelo Departamento Técnico Municipal, fundamentado 

em vistorias realizadas ao local, no qual conste o estado da habitação, as necessidades de 

intervenção e a estimativa do custo da obra. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- b) Relatório Social, elaborado pelos Serviços Sociais do Município, onde conste o 

estudo socioeconómico do candidato, fundamentado em visitas domiciliárias e na análise dos 

documentos apresentados. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Os relatórios a que se refere o número anterior devem expressar o sentido 

favorável ou desfavorável da candidatura. --------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - A candidatura só será submetida a decisão da Câmara Municipal se ambos os 

relatórios referidos anteriormente expressarem sentido favorável. ---------------------------------  

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

 ------------------------------------------------ Classificação ------------------------------------------------  

 -------- 1 - Os Serviços Sociais do Município procedem à classificação das candidaturas 

apreciadas e submetem-nas a decisão da Câmara Municipal, com base nos seguintes 

critérios de prioridade: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Situação de insalubridade e ameaça a saúde pública ou segurança das pessoas, ou 

caso de calamidade ou intempérie; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Existência de menores em perigo; ------------------------------------------------------------  

 -------- c) Existência de menores, idosos, doentes crónicos, dependentes ou deficientes; --------  

 -------- d) Maior grau de degradação da habitação; ---------------------------------------------------  

 -------- e) Maior período de residência no município. -------------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------- Concessão do Apoio --------------------------------------------  

 -------- 1 - A concessão do apoio, após classificação é submetida a decisão da Câmara 

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

 -------- 2 - A decisão é comunicada ao interessado e, no caso de a mesma ser favorável, 

deverá conter a indicação do valor do apoio a conceder e dos procedimentos a seguir. --------  

 -------- 3 - A concessão do apoio carece de acordo estabelecido entre a Câmara Municipal e 

o beneficiário onde se especifica o apoio concedido e as condições a que ambas as partes se 

comprometem. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Capítulo IV -------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- Disposições Finais ---------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------- Suspensão dos Apoios-------------------------------------------  

 -------- A prestação de falsas declarações por parte do candidato, na instrução do processo 
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da candidatura ou no próprio período de execução da obra implica a imediata suspensão dos 

apoios concedidos e a reposição das importâncias já despendidas, bem como a sujeição do 

candidato às demais consequências legais. -------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------------------- Incumprimento -----------------------------------------------  

 -------- A venda da habitação no período de cinco anos após a concessão do apoio obriga o 

beneficiário a restituir ao município as importâncias despendidas. ---------------------------------  

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

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

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

regulamento são resolvidos por deliberação da Câmara Municipal. -------------------------------  

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

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

 -------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – 

ACTUALIZAÇÃO DE COEFICIENTE:- Presente a seguinte informação prestada pela 

Chefe da Divisão Administrativa Municipal, que abaixo se transcreve: ----------------------------  

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

 -------- “Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de S. 

Brás de Alportel – Atualização de Coeficiente ---------------------------------------------------------  

 --------  – Considerando que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do 

Município de S. Brás de Alportel, prevê fórmulas nos seus artigos 32º e 33º, em que um dos 

seus factores varia em função do Programa Plurianual de Investimentos, (P.P.I.); --------------  

 --------  – Considerando que no ano de 2010, a relação entre as taxas cobradas e o 

investimento realizado em infra-estruturas gerais, em função do P.P.I. foi de 0,47, dado que o 

valor global de taxas (incluindo impostos indirectos que mais não são do que a cobrança de 

taxas a empresas) foi de € 473.256,38 (quatrocentos e setenta e três euros e trinta e oito 

cêntimos) e a despesa total com a construção de infra-estruturas gerais foi de € 1.006.052,67 
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(um milhão seis mil e cinquenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos). --------------------------  

 -------- Solicita-se autorização para que: ----------------------------------------------------------------  

 -------- 1º - O valor de (PI) para o ano de 2012 seja atualizado para 0,47; ------------------------  

 -------- 2º - Após estabelecido o valor deste coeficiente, seja o mesmo sujeito a publicação em 

Diário da República, nos diversos sítios do costume e no site da Câmara Municipal, para 

produção de todos os efeitos legais. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- É o que me cumpre informar, V. Exa. determinará o que melhor entender sobre o 

assunto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro: Actualizar o valor do PI para o coeficiente de 0,47 no ano 2012; ---------------  

 -------- Segundo: Fazer publicitar na II série do Diário da Republica, nos lugares públicos e no 

sítio da autarquia para conhecimento geral. -------------------------------------------------------------  

 -------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

PARA ENSINO SUPERIOR - Presente uma proposta da Vereadora, Dra. Marlene 

Guerreiro, que abaixo se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Regulamento: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Projeto de Regulamento da atribuição de Bolsas de Estudo para ensino superior - 

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

 -------- Nota Justificativa-----------------------------------------------------------------------------------  

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

à igualdade de oportunidades” (artigo 74º, n.º 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atenta às grandes desigualdades socioeconómicas que caracterizam a sociedade 
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portuguesa, as quais constituem para muitos jovens um forte impedimento à frequência do 

ensino superior, situação que se agrava no actual contexto de grave crise que o país 

atravessa, a Câmara Municipal 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 familiar. ---------------------  

 -------- 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 letivo 2011/2012.------------------------------------------------------  

 -------- Na elaboração do presente regulamento, foram enviadas cópias do presente projeto 

ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e para a Direção Regional de Educação do 

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

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

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

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

 ----------------------------------------- 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 n.º 2 do art.º 53º e 

das alíneas a) do n.º 6 e 7 do art. 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 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 objetivo 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. ---------------------------------  
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 ---------------------------------------------- Artigo 4º --------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - 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. -------------------------------------------------  

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

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

 -------- 3 - 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. --  

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

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

 -------- 5 - Em circunstâncias em que os bolseiros maiores de 18 anos se encontrem 

impedidos de receber pessoalmente a sua bolsa, deverá a mesma ser entregue aos respetivos 

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

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

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

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

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

 -------- 1 - 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. --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 3 - 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 ---------------------------------------------  

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

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

http://www.cm-sbras.pt/
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 -------- a) Residir no município de São Brás de Alportel há pelo menos 3 anos; ------------------  

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

 -------- c) 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; -------------------------------------------------  

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

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

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

instituição para o mesmo ano lectivo; --------------------------------------------------------------------  

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

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

igual ou inferior ao salário mínimo nacional em vigor. -----------------------------------------------  

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

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

 -------- 1 - 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. -------------------------------------  

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

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

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

 -------- c) 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; ------------------------------  

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

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

 -------- e) 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; ---------------------------  

 -------- f) 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

elementos estudantes no ensino superior do agregado familiar; -------------------------------------  
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 -------- h) Fotocópia da última declaração do IRS/IRC e respectivos anexos referentes ao ano 

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

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

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

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

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

 -------- k) Declaração dos serviços de ação social do estabelecimento de ensino em que se 

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

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

 -------- 3 - 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 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 ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 -------- d) Maior número de irmãos estudantes; --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

impossibilidade ou desistência dos selecionados. ------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 1 - 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Os selecionados 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 -----------------------------------------------------  

 -------- 1 - 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. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- 4 - 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. -----------------------  

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- c) 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; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) 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; -----------  

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

 -------- 6 - 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 pedido. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - 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 ----------------------------------------------  

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

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

 -------- b) Reclamar contra todos os atos ou omissões contrários ao disposto neste 

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

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

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

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

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

 -------- b) Informar a Câmara Municipal em situação de mudança de curso ou de 

estabelecimento de ensino; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) 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. ------------------------  

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

de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Capítulo VIII --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 2 - 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 por concordar com o presente regulamento, deliberou, por 

unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------  

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

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

ocupantes dos fogos números 10 e 34 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram 
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atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. ----------------------------------------------  

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

quarenta e um do Código Civil às rendas 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 8 a 21 de Novembro 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.---------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2011/11/22  Página 37 

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa número 4601, 4606, 

4621, de 4624 a 4625, de 4633 a 4634, de 4640 a 4641, 4644, de 4649 a 4651, de 4668 a 

4784, de 4786 a 4799, no valor de € 214.019,90; -------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 4600, de 4602 

a 4604, de 4614 a 4620, de 4622 a 4623, de 4626 a 4632, de 4635 a 4639, de 4642 a 4643, 

4648, de 4652/1 a 4667, 4785, de 4800 a 4804 no valor de € 470.631,29; -------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 4607 a 4613, de 4645 a 

4647, no valor de € 22.114,21. ----------------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


