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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 3/2012 

da reunião ordinária de 31 de janeiro de 2012 

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. Tomás Manuel Gomes da Costa 

Nunes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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 ata 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 21, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 578.825,81 euros, dos 

quais 575.784,35 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.041,46 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na redação dada pela Lei 

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 

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

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

sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redação dada pela Lei 

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

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

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

 --------  – Associação Rota da Cortiça – Atribuição de Subsídio; ------------------------------------  

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento de restauração e bebidas e recinto 

destinado a espetáculos de natureza não artística, na Rua Serpa Pinto; -----------------------------  

 --------  – Adenda à relação dos encargos assumidos e não pagos no ano de dois mil e onze. ---  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA 2012: O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta elaborada pelo Vice-

Presidente Dr. Vítor Guerreiro: ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA – 2012 ------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do previsto nas Normas de Funcionamento da Feira da Serra em vigor, 

proponho à Câmara Municipal a seguinte constituição da Comissão Organizadora da Feira 

da Serra 2012: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Vice-Presidente; -------------------------------------------  

 -------- Marlene de Sousa Guerreiro, Vereadora a Tempo Inteiro; ----------------------------------  

 -------- Dora de Jesus Graça Barradas, Adjunta do Presidente; -------------------------------------  

 -------- Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão Administrativa Municipal; ---------------  

 -------- Sónia Cristina Tasquinha Ferreira da Silva, Técnica Superior.” ---------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e concordou com a presente proposta.--------------------  

 -------- VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PADRE JÚLIO TROPA: O 

Senhor Presidente apresentou, em nome de todo o executivo municipal, um voto de pesar pelo 

falecimento do Padre Júlio Tropa. ------------------------------------------------------------------------   

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

 -------- “VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PADRE JÚLIO TROPA ------------  

 -------- No dia 24 de janeiro fomos surpreendidos pela trágica notícia do falecimento do 

Padre Júlio Tropa, aos 77 anos de idade. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Natural de Mação, no distrito de Santarém, onde nasceu, no dia 26 de dezembro de 

1934, Júlio Tropa foi ordenado sacerdote, em 1962, na Igreja da Sé, em Faro, e desde então 

nunca mais deixou o Algarve, deixando à sua morte um valioso legado humano de que a 

região muito deve orgulhar-se. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao longo de quatro décadas desempenhou de forma exemplar as suas funções ao 

serviço da Paróquia de Santa Bárbara de Nexe e, nos últimos 25 anos dedicou todo o seu 

empenho à Paróquia de Estoi, mas a sua obra estendeu-se muito para além das fronteiras das 

suas paróquias e impregnou de altruísmo e bondade toda a região algarvia. ---------------------  

 -------- Homem de trato simples, Grande no caráter e na generosidade, o Padre Júlio Tropa 

abraçou desde sempre as causas sociais, contribuindo de forma decisiva para tornar 

PROPOSTAS 
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realidade diversas obras fundamentais para as populações. São disso exemplos os Centros 

Comunitários de Estoi e de Santa Bárbara de Nexe. ---------------------------------------------------  

 -------- O Algarve perdeu um Homem Bom, cujo exemplo não deve ficar no esquecimento, 

mas perdurar na memória das futuras gerações. -------------------------------------------------------  

 -------- Pela singular obra social e humana que nos legou e pelo exemplo de elevação moral, 

de altruísmo e de intervenção ativa na comunidade, propomos à Câmara Municipal a 

aprovação de um voto de pesar pelo falecimento do Padre Júlio Tropa, do qual deve ser dado 

conhecimento à família enlutada e à diocese do Algarve, bem como às Paróquias de Estoi e 

Santa Bárbara de Nexe apresentando as mais sentidas condolências, neste momento de 

profunda consternação e tristeza.” -----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O EXÉRCITO: O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta, acompanhada do protocolo de 

colaboração a celebrar com o Exercito Português no âmbito da estratégia de recrutamento 

contínuo de voluntários. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------- “Em resposta ao solicitado pelo Exercito Português e a ANMP – Associação Nacional 

de Municípios (em ofícios de 12 maio 2012 n.º 591/2011 e de 12 Jan 2012 n.º 60/2012 

Proc.00.403.08); para o atendimento e divulgação de informação relativa ao Serviço Militar 

em regime de Voluntariado (RV) e em regime de contrato (RC), através de celebração de 

protocolo próprio, (em anexo) proponho a aprovação do mesmo dando como indicação de 

interlocutor nos serviços municipais as funcionárias; Mª de Salete Coelho da Silva e Aida 

Filipa Gomes Cristina, serão estas pessoas que deverão frequentar posteriormente à 

assinatura do protocolo, a ação de formação a ministrar pelos serviços do exército; para em 

seguida assegurarem a prestação de atendimento aos munícipes do concelho nesta matéria. --  

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

 ------- “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ 1. Preâmbulo ------------------------------------------------  

 ------- Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, 
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reclamada por um sistema que visa assegurar a disponibilidade de recursos humanos 

qualificados e tem como finalidade a divulgação da prestação de serviço militar nos regimes 

de voluntariado (RV) e de contrato (RC) nos termos da Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro (Lei 

do Serviço Militar) e do Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de Novembro (Regulamento da Lei 

do Serviço Militar), e a prestação de esclarecimentos militares no âmbito das obrigações 

militares a efetuar, gratuitamente, no município de S. Brás de Alportel. ---------------------------  

 ---------------------------------------- 2. Identificação das partes ---------------------------------------  

 ------- Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- a) O Exército Português, como primeiro outorgante, adiante designado 

abreviadamente por Exército, neste ato representado pelo Major-General Jorge de Jesus dos 

Santos, Diretor de Obtenção de Recursos Humanos do Exército, cujos poderes de 

representação foram conferidos pelo Chefe do Estado-Maior do Exército; e ---------------------  

 ------- b) O Município de S. Brás de Alportel – Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 

como segundo outorgante, adiante designada abreviadamente por CM SBA neste ato 

representada por António Paulo Jacinto Eusébio; na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de S. Brás de Alportel; -------------------------------------------------------------------------  

 ------- É celebrado o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes: -  

 -------------------------------------------- 3. Parte dispositiva --------------------------------------------  

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

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

 ------- O presente protocolo estabelece o quadro de uma colaboração profícua entre a 

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel e o Exército, no âmbito de ações de divulgação da 

prestação de Serviço Militar em RV/RC, no município, bem como da prestação de 

esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de natureza militar.-----------------------------  

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

 --------------------------------------------------- Objetivo ---------------------------------------------------  

 ------- O presente protocolo visa: --------------------------------------------------------------------------  

 ------- a) Divulgar as condições de prestação de serviço militar, nomeadamente, em Regime 

de Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC); ------------------------------------------------  

 ------- b) Prestar os esclarecimentos relativos a assuntos militares, na CM SBA, 

PROPOSTAS 
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nomeadamente aqueles que dizem respeito a: ----------------------------------------------------------  

 ------- (1) Recenseamento Militar; -------------------------------------------------------------------------  

 ------- (2) Dia da Defesa Nacional; ------------------------------------------------------------------------  

 ------- (3) Certidões Militares;------------------------------------------------------------------------------  

 ------- (4) 2as vias de Cédulas Militares; -----------------------------------------------------------------  

 ------- (5) Contagens de Tempo de Serviço; --------------------------------------------------------------  

 ------- (6) Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes);----------  

 ------- (7) Outros requerimentos. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------ Obrigações do Exército -----------------------------------------  

 ------- O Exército compromete-se a: -----------------------------------------------------------------------  

 ------- a) Dar formação aos recursos humanos da CM SBA sobre a divulgação do serviço 

militar em RV e RC e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos. ----  

 ------- b) Disponibilizar à CM SBA todos os meios de divulgação (pósteres/cartazes, trípticos e 

flyers) do serviço militar em RV e RC e demais informação relativa às obrigações militares 

dos cidadãos, assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal 

cumprimento dos objetivos preconizados. ---------------------------------------------------------------  

 ------- c) Definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado um interlocutor 

direto para apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no 

atendimento ao cidadão. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- d) Colaborar com a CM SBA, na realização de eventos de carácter cultural, recreativo 

e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar em RV e RC. -----------------  

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

 ----------------------------------------- Obrigações da CM SBA -----------------------------------------  

 ------- A CM SBA compromete-se a: -----------------------------------------------------------------------  

 ------- a) Divulgar, a título gratuito e com recurso aos seus meios humanos, a prestação do 

serviço militar em RV e RC. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- b) Prestar os esclarecimentos a que for solicitado no âmbito das obrigações e outros 

assuntos de cariz militar na CM SBA. --------------------------------------------------------------------  

 ------- c) Elaborar o registo dos destinatários das ações de divulgação, bem como dos 
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esclarecimentos prestados no atendimento ao cidadão. -----------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------- Encargos financeiros -------------------------------------------  

 ------- 1. Os encargos financeiros decorrentes das deslocações para efeitos de formação e 

participação em eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a 

divulgação do serviço militar em RV e RC são suportados, na sua totalidade, pelo Exército. --  

 ------- 2. Os encargos relativos a envio de requerimentos, prestação de esclarecimentos na 

CM SBA, em S. Brás de Alportel serão suportados pela CM SBA. ----------------------------------  

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

 --------------------------------------------- Prazo de vigência ---------------------------------------------  

 ------- 1. O presente protocolo entra em vigor na data da assinatura e vigora a título 

experimental por 3 (três) meses; --------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2. Findo o período experimental o protocolo será sujeito a uma avaliação no sentido de 

aferir o interesse pela sua manutenção das partes outorgantes, caso em que se considera 

renovado pelo período subsequente de um ano; --------------------------------------------------------  

 ------- 3. Transcorrido este período o protocolo renovar-se-á por iguais períodos, salvo se for 

denunciado por qualquer das partes mediante comunicação escrita à contraparte, com a 

antecedência de 60 dias. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------- Resolução e denúncia ------------------------------------------  

 ------- A violação por um dos outorgantes de qualquer das obrigações assumidas, no presente 

protocolo, confere ao outro outorgante o direito à resolução do mesmo, não havendo lugar 

ao pagamento de qualquer indemnização. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar”. ----------------  

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

unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração e dar poderes ao senhor presidente para o 

assinar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- REGULAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL DE 

CARIZ HABITACIONAL “MÃO AMIGA”:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, 

apresentou a proposta de regulamento que abaixo se transcreve: ------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “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 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro: alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º; 
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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 reabilitação 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, prestado pelos serviços municipais; -------------------------  

 -------- b) Apoio financeiro, mediante a atribuição de um valor monetário, 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, de acordo com o valor estimado da obra e 

das condições socioeconómicas dos beneficiários;-----------------------------------------------------  

 -------- 6. Em casos excecionais de carência socioeconómica, 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. ------------------------------------------------  
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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) Ser proprietário da habitação à qual candidata o apoio a conceder; -------------------  

 -------- d) Residir com caráter de permanência na habitação à qual candidata o apoio a 

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

 -------- 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 

agregado familiar e o tempo de residência no concelho; ---------------------------------------------  



     

 

Reunião de 2012/01/31  Página 15 

 -------- 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; ---------------------------  

 -------- k) Orçamento dos trabalhos necessários na habitação; --------------------------------------  

 -------- l) Declaração, sob compromisso de honra, de não alienar a habitação a que se refere 

a candidatura de apoio durante um período de cinco anos. ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ------------------------------------------------- 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. O relatório deve igualmente conter análise ao 

orçamento apresentado e à qualidade técnica. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- 1. Os Serviços Sociais do Município, ouvido o Departamento Técnico Municipal, 

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

 -------- 2. Os Serviços Sociais do Município, cumprido o disposto no número anterior, 

apresentarão proposta para decisão da Câmara Municipal, contendo todas as condições que 

acharem adequadas para a decisão. ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------------------------------------------------- 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 9º --------------------------------------------------  

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

 -------- 1. A decisão da concessão do apoio, por parte da Câmara Municipal, é comunicada 

ao interessado e, no caso de a mesma ser favorável, deverá conter a indicação do valor do 

apoio a conceder e demais condições a estabelecer e procedimentos a seguir. -------------------  

 -------- 2. A concessão do apoio fica dependente da concordância expressa do beneficiário às 

condições da sua atribuição, sob forma de declaração de aceitação do apoio. -------------------  

 -------- 3. O apoio financeiro, sob monetária, será concedido de uma só vez ou faseadamente, 

conforme as circunstâncias o justificarem e for deliberado pela Câmara Municipal, e 
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mediante a apresentação da respetiva fatura. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- 1. A verificação de falsas declarações, por parte do candidato, ou o não cumprimento 

das condições que lhe foram impostas na atribuição do apoio implicará a imediata suspensão 

do procedimento ou do próprio apoio, se este já tiver sido concedido, sem prejuízo da 

reposição das importâncias que a Câmara Municipal já tiver despendido, bem como a sua 

sujeição às demais condições legais designadamente criminais. ------------------------------------  

 -------- 2. A venda da habitação, dentro do período de cinco anos após a concessão do apoio 

obrigada o beneficiário a restituir ao município todas as importâncias por este despendidas. -  

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

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

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

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

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS – DESFILE DE CARNAVAL: Presente a proposta do Senhor 

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

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

 -------- “À semelhança de anos anteriores, e por indicação do agrupamento de escolas, e das 

práticas habituais, do apoio das autarquias na área da educação para a celebração de 

festejos da época de Carnaval pelas crianças e jovens, na construção dos seus fatos e 

adereços; proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A aprovação e respetiva transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de 

PROPOSTAS 
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S  Brás de Alportel, respeitante a um valor de 1 € (um euro) por aluno, que se traduz num 

total de 617 € (seiscentos e dezassete euros «) num total de 617 alunos do agrupamento 

distribuídos da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Pré-escolar 10 turmas = 245 Alunos ----------------------------------------------------------  

 --------  - 1º Ciclo 17 turmas = 307 alunos --------------------------------------------------------------  

 --------  - 2º ciclo 3 turmas = 65 alunos ------------------------------------------------------------------  

 -------- que irão participar no Desfile de Carnaval das Escolas de S. Brás de Alportel a ter 

lugar na Avenida da Liberdade no dia 17 de Fevereiro 2012 entre as 10h00 e as 12h00, 

terminando o mesmo num convívio conjunto nos jardins da Escola Poeta Bernardo de 

Passos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - À semelhança de anos anteriores e considerando a importância da participação de 

carácter lúdico, para o desenvolvimento global e harmonioso das crianças em idade pré-

escolar, proponho; que seja atribuída uma verba no valor de 75 € (setenta e cinco euros), ao 

Jardim de Infância António Calçada sedeado na Stª Casa da Misericórdia, correspondendo o 

mesmo ao valor de 75 crianças de pré-escolar a 1 € (um euro) cada; no intuito de contribuir 

para as despesas com a elaboração de fatos e adereços de Carnaval permitindo a integração 

destas crianças no Desfile Anual de Carnaval das Escolas do Agrupamento de S. Brás de 

Alportel.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência das verbas 

propostas. Remeta-se à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º N.º 283/2006, DE PROSPIL – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES 

TURÍSTICAS, LDA. – CERRO DO BOTELHO – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

UMA MORADIA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 283/2006, em que a firma PROSPIL – Imobiliária e Construções Turísticas, Lda., com 

sede na Rua Frei Lourenço Santa Maria, n.º 34 – 1º, na cidade de Faro, solicita informação 

prévia sobre a viabilidade de ampliar uma construção existente, que pretende levar a efeito 

num prédio localizado no sítio do Cerro do Botelho, neste município. ------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a informação jurídica prestada sobre o 

assunto em 5 de janeiro de 2012, que abaixo se transcreve, deliberou, por unanimidade, 

remeter à firma requerente cópia da mesma para seu conhecimento. --------------------------------  

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

 -------- Vem a interessada Prospil, Imobiliária e Construções Turísticas, Lda. solicitar 

informação prévia sobre a viabilidade de ampliar uma construção existente. ---------------------  

 -------- Desde logo o pedido parece enquadrar-se no procedimento de “Informação prévia” 

previsto no artigo 14º do D.L. n.º 555/99 na sua atual redação, pelo que deverá ser o 

procedimento reformulado em conformidade. ----------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o requerimento apresentado a interessada é titular de um projeto de 

construção devidamente aprovado e licenciado com a área de 200,00m
2
, desconhecendo-se se 

a construção já se encontra devidamente concluída ou não. -----------------------------------------  

 -------- Porém, tal facto não terá qualquer relevância desde que a construção existente tenha 

tido génese legal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No requerimento da interessada vem invocado que o projeto aprovado prevê uma 

área de construção de 200,00 m
2
 e que pretende “informação sobre a alteração da área de 

construção...”, referindo no seus pontos que pretende um acréscimo de construção de 

100,00 m
2
, sendo 80,00 m

2
 no r/chão e 20,00 m

2
 no primeiro andar. -------------------------------  

 -------- A operação urbanística pretendida situa-se em solo rural no qual, por via da regra a 

edificação é proibida pelo artigo 23.º do PDM. --------------------------------------------------------  

 -------- Contudo, nos termos do n.º 2 da mesma disposição legal é permitida “a recuperação e 

ampliação de construção existentes nos termos dos artigos seguintes”. ----------------------------  

 -------- Ora, o artigo 23.º-E prevê efetivamente a possibilidade de recuperação e ampliação 

de construção existentes, para os fins previstos no seu n.º 1 e 2 e salvaguardadas as especiais 

condições previstas nos seus n.
os

 3 e 4. -------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Chama-se a atenção que as obras de ampliação terão como finalidade o 

funcionamento e a habitabilidade dos edifícios ou manter ou reabilitar o interesse histórico 

morfológico e tipológico dos elementos mais significativos (ver artigo 23.º-E n.º 2). ------------  

 -------- Na situação em causa dúvidas não subsistem que em abstrato a Lei (artigo 23º-E do 

PDM) permite a ampliação até 300 m
2
 de construção existente.-------------------------------------  

 -------- Em concreto será necessário analisar se as ampliações pretendidas se justificam nos 

termos referidos no n.º 2 do citado artigo 23.º-E do PDM e no caso de se justificarem ficam 

condicionados no cumprimento das condicionantes previstas no n.º 3 e 4 da mesma 

disposição legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Ora, pelo requerimento apresentado não é possível verificar a existência das 

condições referidas previstas nos diversos n.
os

 do artigo 23.º-E do PDM. -------------------------  

 -------- Por outro lado, há que verificar em que classe de solos, de acordo com o PDM, se 

situa a construção existente, a fim de dar cumprimento às eventuais condicionantes à 

construção nessa classe de solos, para além das condicionantes previstas no artigo 23.º-E do 

PDM.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1. Deve ser verificada a classe de espaço do PDM em que se situa a construção 

existente a fim de saber que nessa classe de solos é possível a pretensão da requerente. --------  

 -------- 2. Caso seja viável a ampliação no local, face à inexistência da invocação das 

concretas condições de que o artigo 23.º-E faz depender a ampliação da construção, em sede 

de informação prévia apenas poderá ser informado que é viável a ampliação da construção 

existente até ao máximo de 300 m
2
 desde que se mostrem verificadas as finalidades previstas 

no n.º 2 e se cumpram as condicionantes previstas nos n.
os

 3 e 4 do citado artigo 23.º-E do 

PDM.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É salvo melhor opinião, quanto se me oferece informar sobre a questão.” ---------------  

 -------- PROC.º N.º 94/2009 – ALFREDO GONÇALVES RIBEIRO – SOALHEIRA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, MUROS DE VEDAÇÃO E 

PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 94/2009, em que 

Alfredo Gonçalves Ribeiro, residente no sítio do Medronhal, freguesia de Santa Bárbara de 

Nexe, concelho de Faro, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo à construção 

de moradia unifamiliar, muros de vedação e piscina, que pretende levar a efeito num prédio 

localizado no sítio da Soalheira, neste município. ------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

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

termos da informação técnica de 23 de janeiro de 2012, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------  

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

 -------- “O presente projeto de arquitetura cumpre a informação técnica de 3 de novembro de 

2011 que o antecedeu. Dos elementos apresentados não se vê inconvenientes de ordem 

técnica pelo que se propõe a aprovação do projeto de arquitetura, alertando a necessidade 

de ter sempre em conta a minimização do impacto visual. --------------------------------------------  

 -------- Deve a requerente apresentar os necessários projetos de especialidades no prazo de 6 

meses.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROC.º N.º 40/2011 – LYNDA GAY HOCHEN – S. ROMÃO – LEGALIZAÇÃO 

DAS CONSTRUÇÕES ANEXAS À MORADIA (GARAGEM, PISCINA E 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA):- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 40/2011, em que Lynda Gay Hochen, residente no sítio de S. Romão, neste município, 

solicita a legalização de construções anexas a moradia unifamiliar de que é proprietário no 

sítio supra referido. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a informação técnica prestada sobre o assunto 

em 16 de janeiro de 2012, que abaixo se transcreve, deliberou, por unanimidade, remeter à 

requerente cópia da mesma para seu conhecimento. ---------------------------------------------------  

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

 -------- “Em sequência do nosso ofício n.º 3784, de 20 de dezembro de 2011, veio o 

requerente entregar no dia 5 de janeiro de 2011 uma exposição para esclarecer as dúvidas 

suscitadas na informação técnica de 13 de dezembro de 2011. --------------------------------------  

 -------- Da exposição entregue salienta-se: --------------------------------------------------------------  

 -------- O requerente informa que já não pretende a legalização da garagem, piscina e muro 

de vedação uma vez que já constam noutro processo de obras n.º 29/92 devidamente 

licenciado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao processo n.º 40/2011 o requerente informa que a instalação 

sanitária e o telheiro foram efetuados no interior de construções já existentes e anteriores a 7 

REQUERIMENTOS 
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de agosto de 1951, não havendo assim aumento de área de construção. ---------------------------  

 -------- Face à exposição entregue pelo requerente, estes serviços informam que no presente 

processo (n.º 40/11) que se refere à instalação sanitária e ao telheiro não se vê nenhum 

inconveniente uma vez que foram efetuadas no interior de construções já existentes e 

anteriores a 7 de Agosto de 1951. Conforme a alínea b) do ponto do artigo 6 Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março a 

instalação sanitária e o telheiro estão isentos de controlo prévio. ----------------------------------  

 -------- Mais se informa que o requerente já solicitou o pedido de autorização de utilização 

relativamente à garagem, piscina e muro de vedação (processo nº 29/92). ------------------------  

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

 -------- Face ao exposto não se vê nenhum inconveniente ao telheiro e à instalação sanitária 

uma vez que estão isentos de controlo prévio. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROC.º N.º 104/2001 – CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDA. – RUA SERPA 

PINTO – PROJETO DE LOTEAMENTO – PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA 

DAS INFRAESTRUTURAS: Presente um requerimento da firma Construções Beira 

Serra, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, nesta Vila, a solicitar que seja realizada 

vistoria ao loteamento urbano sito em Poço dos Ferreiros/Rua Serpa Pinto, neste município, a 

que corresponde o alvará de loteamento n.º 1/2003, a fim do mesmo ser rececionado 

definitivamente, a que corresponde o processo entrado nestes serviços municipais sob o 

n.º 104/2001. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na sequência de uma visita ao local por todos os membros do órgão executivo, foram 

verificadas algumas situações que devem ser melhoradas, nomeadamente: a pintura de 

paredes, chaminé e portada da nora; pintura do muro do depósito de gás; pintura do quadro 

localizado na entrada do loteamento; fornecimento e montagem de luminária danificada; ------  

 -------- Pelo que foi deliberado, por unanimidade, autorizar a receção definitiva do loteamento 

n.º 1/2003 após a resolução das situações suprarreferidas. --------------------------------------------  

 -------- JORGE EDUARDO SANTOS PIEDADE – PERAL – POSSIBILIDADE DE 

LEGALIZAÇÃO DE UMA OBRA ILEGAL: Na sequência do processo de 

contraordenação n.º 13/2008, relativo à construção ilegal de edifício e muros no sítio do Peral, 

neste município, o qual culminou com a aplicação de uma coima no valor de € 2.000,00 (dois 

mil euros). Terminado o processo de contraordenação o Sr. Presidente solicitou à Divisão de 
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Urbanismo que informasse acerca da possibilidade de legalização das referidas obras. ----------  

 -------- Atendendo às informações técnica e jurídica de 16 de novembro de 2010 e 17 de 

janeiro de 2012, respetivamente, que abaixo se transcrevem e que devem ser dadas 

conhecimento ao interessado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua 

intenção ordenar ao infrator que proceda à demolição das obras efetuadas, convidando-o a 

pronunciar-se no prazo de quinze dias úteis nos termos do n.º 3 do art.º 106º do Regime 

Jurídico de Urbanização e Edificação 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. ----------------------------------------  

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

 -------- “Na sequência das várias exposições apresentadas complementadas com os pareceres 

dos juristas e Auto de Notícia, em anexo, vem a Sr. Presidente por despacho de 25/10/2010, 

solicitar a reapreciação do referido processo. ----------------------------------------------------------  

 -------- Analisada a pretensão, estes serviços informam: ---------------------------------------------  

 -------- 1. Analisada a pretensão e com base nos dados a que estes serviços tiveram acesso, 

cumpre-nos informar o seguinte: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Trata-se de uma obra ilegal, executada entre 27 de março de 2008 (ver Auto de 

Noticia em anexo); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. O cumprimento da legalidade face ao RPDM de São Brás de Alportel, insere-se 

com a classificação de Área de Proteção e Valorização 23.ºE, onde de acordo com o 

regulamento deverá cumprir os seguintes condicionalismos: ----------------------------------------  

 -------- i. Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso coletivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras atividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- ii. As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a 

estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim como manter 

ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, 

enquanto testemunhos históricos das atividades e realizações humanas. ---------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- iii. As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a proteção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ----------------------------------------------------------  

 -------- iiii. As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem 

rural;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Não implicar aumento do número de pisos pré-existentes; -------------------------------  

 -------- c) Adotar ou criar infraestruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infraestruturas; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder 300 m
2
 de área de 

construção para fins habitacionais e 500 m
2
 de área de construção para outros fins, com 

exceção dos empreendimentos de turismo em espaço rural em que se admite uma área 

máxima de 2000 m
2
. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré-existência tenha área superior, 

considera-se esse valor como área limite. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, entende-se que a legalização da construção de moradia unifamiliar 

e muro de vedação não é viável por se verificar desconformidade com o referido RPDM de 

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

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

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

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

 -------- “Assunto: Construção de Armazém Agrícola em área de proteção e valorização 

prevista em P.D.M. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A vinte e sete de março de 2008, os serviços de fiscalização municipal, verificaram 

que no local do Cerro da Rocha – Peral, o senhor Jorge Piedade, estava a proceder a 

operações urbanísticas (construção de edifício e muros), sem que para o efeito fosse portador 
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de licenciamento municipal (Alvará). A edificação tem cerca de 200m
2
 (14mx15m). ------------  

 -------- O processo de contraordenação prosseguiu os seus trâmites legais, tendo sido 

aplicada ao arguido uma coima no valor de € 2000,00, que se encontra paga. Em sede da 

defesa apresentada no processo referido, o arguido afirma que pretende cumprir as leis e 

está disposto a fazer o que a Câmara sobre o assunto deliberar, e questiona se pode ou não 

ter um armazém agrícola no terreno para o poder cultivar e explorar. -----------------------------  

 -------- Ora, o processo foi informado tecnicamente em 17.06.08. De acordo com esta 

informação, dispõe-se em sentido desfavorável, afirmando-se que não é possível a 

legalização do armazém, uma vez que o imóvel localiza-se em espaço de proteção e 

valorização, onde apenas é permitida a reconstrução, alteração e ampliação da edificação 

existente, conforme o art.º 23º E do Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------  

 -------- Dispõe o n.º 2 do art. 106.º que a demolição pode ser evitada se a obra for suscetível 

de ser licenciada ou objeto de comunicação prévia ou se for possível assegurar a sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis mediante a 

realização de trabalhos de correção ou de alteração. Portanto, temos assim que a demolição 

será efetuada em última ratio, quando não seja possível legalizar a obra efetuada. Ora, 

segundo a informação técnica emitida parece ser esse o caso em concreto. Assim, para se 

proceder à demolição da obra e reposição do terreno deverão observar-se escrupulosamente 

os artigos 106.º e ss do D.L. n.º 555/99, de 16/12 alterado pela Decreto-Lei n.º 26/2010, de 

30/03.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Temos então os seguintes procedimentos: ------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O presidente da Câmara Municipal tem competência para ordenar a demolição 

total ou parcial da obra (art.º 106 n.º 1); ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O procedimento inicia-se com a manifestação de intenção do Presidente ordenar 

ao interessado que proceda à demolição, invocando os fundamentos de tal ordem, devendo 

essa intenção ser notificada ao interessado convidando-o a pronunciar-se no prazo de 15 

dias úteis (art.º 106 n.º3); ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Apreciadas as alegações do interessado ou decorridos os 15 dias úteis, o 

Presidente ordena ao interessado a demolição fixando um prazo para o efeito, devendo tal 

ordem ser notificada ao interessado (art.º 106 n.º1). A ordem de demolição pode determinar 

que o seu não cumprimento no prazo fixado constitui crime de desobediência (artigos 100º e 

107º n.º1); -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 -------- 4 - Decorrido o prazo fixado para a demolição, contado a partir da notificação ao 

interessado, sem que a mesma se mostre cumprida, o presidente da Câmara determina a 

demolição da obra com as despesas por conta do infrator (art.º 106º n.º4); -----------------------  

 -------- 5 - Para executar a ordem de demolição, o Presidente da Câmara pode determinar a 

posse administrativa do imóvel pelo período estritamente necessário para se proceder à 

demolição; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Pode igualmente o Presidente da Câmara participar criminalmente ao Ministério 

Público o facto de a sua ordem não ter sido cumprida, remetendo certidão dos documentos 

pertinentes (ordem de demolição, notificação). ---------------------------------------------------------  

 -------- 7 - A determinação da posse administrativa (ato administrativo) é notificada ao dono 

da obra e demais titulares de direitos reais sobre o imóvel, por carta registada com aviso 

receção (art.º 107 n.º 2); -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - A posse administrativa é realizada pela fiscalização mediante a elaboração de um 

auto, onde se identifica o despacho do Presidente que determina a posse administrativa e se 

especifica o estado em que se encontra a obra, o terreno e as demais construções existentes 

no local, bem como os equipamentos que ali se encontrarem (art.º 107 n.º 4); --------------------  

 -------- 9 - A partir da data de início da posse administrativa, a demolição deve ser executada 

no mesmo prazo que havia sido concedido ao interessado para o efeito (art.º 107 n.º 8); -------  

 -------- 10 - Demolida a obra são liquidadas as despesas efetuadas pela Câmara, devendo o 

interessado ser notificado para proceder ao seu pagamento voluntário no prazo de 20 dias a 

contar dessa mesma notificação (art.º 108 n.º 1 e 2); --------------------------------------------------  

 -------- 11 - Caso tais despesas não sejam pagas é emitida certidão de dívida que constitui 

título executivo para cobrança judicial em processo de execução fiscal (art.º 108 n.º2). --------  

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

 -------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- ASSOCIAÇÃO IN LOCO – PROJETO “HORTA DE DEMONSTRAÇÃO”:- 

Presente um requerimento da Associação In Loco, com sede na Avenida da Liberdade, nesta 

Vila, a solicitar parecer sobre o projeto parcial apoiado pela Fundação EDP para 

implementação de uma horta pedagógica ou de demonstração. --------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a implementação da horta 

conforme pretendido de acordo com a informação técnica de 31/01/2012. -------------------------  
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 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Pretensão:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Através do requerimento n.º 1164 de 27 de janeiro de 2012, vem a In Loco – 

Desenvolvimento e cidadania solicitar parecer sobre o projeto parcial apoiado pela 

Fundação EDP a implementação de Horta, em São Brás de Alportel.  -----------------------------  

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

 -------- 1 - O projeto suprarreferido terá necessidades de uma vedação de uma extensão 

aproximada de 145 metros e dois abrigos de madeira com uma área de 45m
2
 conforme a 

presente memória descritiva. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - No que concerne a esta Câmara Municipal, não se vê inconveniente na exploração 

deste Projeto no local pretendido dado que a mesma se enquadra no artigo 6.ºA no Decreto – 

Lei n.º 26/10 de 30 de março.  -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Atendendo que a proposta se insere em Zona de Equipamento Proposto (Artigo 

35.º do P:U.) e sempre que a mesma confine com via publica deverá cumprir o artigo 19.º 

Muros e Vedações do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel --------------------  

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

 -------- Face ao exposto, informa-se que a proposta apresenta não se vê inconveniente de 

ordem técnica.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E RECINTO DESTINADO A ESPETÁCULOS DE 

NATUREZA NÃO ARTÍSTICA, NA RUA SERPA PINTO:- Presente um requerimento 

de Ingride Alves Pimenta de Athayde Armas, residente na Rua António Viegas Calçada, 

n.º 34 – 2º D, nesta Vila, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, 

quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração 

de um estabelecimento de restauração e bebidas e recinto destinado a espetáculos de natureza 

não artística, na Rua Serpa, n.º 48, 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 restauração e bebidas e recinto destinado a espetáculos de natureza não 

artística, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. --------------  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio por fazer parte dos órgãos 

sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS:- Presente a comunicação de 11 

de janeiro de 2012, remetido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a solicitar a atribuição de um subsídio para 

fazer face às despesas inerentes à realização das diversas atividades constantes no seu plano 

de atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco euros) após verificação da situação da Associação perante as 

Finanças. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Eng.º Acácio reentrou na sala de reuniões para participar nos restantes 

assuntos agendados para a presente reunião e saiu da sala o Vice-Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, por fazer parte dos órgãos sociais da Associação Rota da Cortiça. ---------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- Presente 

uma carta da Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a 

solicitar apoio financeiro no valor de € 5.200,00 (cinco mil e duzentos euros) para a apoio à 

realização de atividades que visam promover o município. -------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 5.200 

(cinco mil e duzentos euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------  

 -------- Reentrou na sala de reuniões o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, para participar 

nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. --------------------------------------------  

 -------- JÚRI DO CONCURSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO:- O 

Senhor Presidente deu conhecimento do seu despacho relativo ao assunto em epígrafe, que 

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

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “DESPACHO DE NOMEAÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR – MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL ------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento da atribuição de bolsas de estudo para ensino 

superior do Município de São Brás de Alportel foi aprovado pela Câmara Municipal, na sua 

reunião de 22 de novembro e, posteriormente, pela Assembleia Municipal, em sua reunião de 
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15 de dezembro; tendo sido publicado em Diário da República 2.ª série — N.º 17, de 24 de 

janeiro de 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o supra referido regulamento estabelece, no seu artigo 8.º, que 

cabe ao Presidente da Câmara Municipal nomear o júri para a apreciação e classificação 

das candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo, composto por dois técnicos dos 

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

 -------- Considerando tratar-se de uma matéria de relevante importância, a qual constitui 

uma nova resposta social ao dispor da comunidade, num contexto particularmente difícil 

para as famílias, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Faz-se nomear o júri para apreciação e classificação das candidaturas para 

atribuição de bolsas de estudo relativas ao ano letivo 2011/2012, composto pelos seguintes 

três elementos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) O técnico superior de serviço social do município, a desempenhar funções nos 

Serviços Sociais da Câmara Municipal, José Serrano; ------------------------------------------------  

 -------- b) O técnico superior de psicologia do município, a exercer funções no Serviço 

Municipal de Psicologia – Gabinete Municipal de Psicologia da Criança e do Adolescente, 

Henrique Nicolau; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) A vereadora a tempo inteiro, a desempenhar funções na área da ação social, 

Marlene Guerreiro.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – ALUGUER DE MÁQUINAS PARA 

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA FLORESTAL (PROCEDIMENTO AJUSTE 

DIRETO): Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão 

de Stocks e Armazém: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Aluguer de Máquinas para beneficiação da rede viária florestal 

(Procedimento Ajuste Direto) -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 6º sob epígrafe 

“contratos de prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a 
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celebrar ou renovar a partir de 1 de janeiro de 2012, celebrados com as entidades a que se 

aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações - 

LVCR) carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (número 10 do artigo 6º do 

OE2012) são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Aluguer de máquinas para beneficiação da 

rede viária florestal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 20.320,00 mais IVA. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não se aplica, uma vez que o 

contrato a celebrar não é de idêntico objeto ao contrato realizado no ano 2011. ----------------  

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

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

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

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA ALUNOS CARENCIADOS: Presente a 

informação do Senhor Presidente que abaixo se transcreve: ------------------------------------------  

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

 -------- “Auxílios Económicos ano letivo 2011/2012 --------------------------------------------------  

 -------- Por informação enviada do Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel 
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relativamente às alterações das condições dos agregados familiares, confirmadas pelos 

serviços de Segurança Social, dos alunos mencionados (em quadro abaixo) solicita- se a 

atribuição de escalão e/ou alteração, para refeições nos refeitórios escolares. -------------------  

Nome Escalão Ciclo ensino 

Lucas André Amaro Atribuir A 2º ano turma 29 prof Dulce Pires 

Duarte Neves Brito Atribuir A 
2º ano turma 24 prof. Mª Elisabete 

Fonseca 

Marta Isabel Soares Oriola 

Carvalho 
Passar de B para A Turma 34 Prof Judite Neves 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de escalões 

conforme informação. Remeta-se cópia ao Serviço de Taxas e Licenças. --------------------------  

 -------- ANMP – QUOTA ANUAL: Presente a nota de débito n.º 110/2012, de 10 de janeiro 

corrente, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, a 

informar o valor da quota anual para o corrente ano, cujo valor se cifra em € 4.218,00 (quatro 

mil duzentos e dezoito euros). -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o 

seu pagamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ADENDA À RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS NO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE:- Presente uma adenda à listagem da faturação emitida no 

ano findo e que não foi paga uma vez que as faturas que nela constam entraram nos serviços 

municipais após o primeiro dia útil de janeiro de dois mil e doze, cujo valor acumulado se 

cifra em duzentos e onze mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos. -  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que os referidos 

pagamentos sejam efetuados no ano em curso e logo que possível. ---------------------------------  

 -------- 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 17 a 30 de janeiro de 2012, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 
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executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

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

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 131, 132, 188, 

245 à 281, 288 à 291, no valor de 38.038,47 euros; ----------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 130, 135 à 

137, 187, 147, 231 à 242, no valor de 35.423,88 euros; -----------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 128 à 129, 133 à 134, 138 à 

146, 148 à 186, 189 à 230, 243 à 244, 282 à 287 no valor de 331.403,40 euros. ------------------   
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


