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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 9/2012 

da reunião ordinária de 24 de abril 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. ---------------------------------------------------------  

ATA 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. -----------------------------------------------  



     

 

Reunião de 2012/04/24  Página 2 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 80, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de €760.323,40 dos quais 

€757.951,91 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, €1.371,49 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 
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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:-----------  

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento de atividades de serviços de apoio à 

educação, na Rua dos Bombeiros Voluntários; ---------------------------------------------------------  

 --------  – Retificação da Proposta da Constituição de Agrupamento de entidades Adjudicantes 

– Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Paris, Praia do Hawai”; ------------------  

 --------  – Exercício CPX – Algarve Sismar’ 12; --------------------------------------------------------  

 --------  – Cancelamento de Renda de Habitação Social, por morte da titular; ---------------------  

 --------  – Proc.º n.º 6/2012 – António José Gonçalves Coelho – Machados – Alteração em 

armazém de centro de inspeções. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, manifestou o seu descontentamento 

relativamente ao financiamento da avaliação geral de prédios urbanos, publicado pela Portaria 

n.º 106/2012, de 18 de abril, na qual é retida uma verba de 5 % da receita tributária do 

imposto municipal sobre imóveis (IMI) relativo ao ano de 2011, a arrecadar em 2012. 

Comunicou que considera este valor extremamente exagerado, tendo em conta o número de 

técnicos que estão a realizar as avaliações na região do Algarve. Informou ainda que tem 

agendada uma reunião em Lisboa com o Ministro Miguel Relvas, na qual estará presente 

também o Eng.º Macário Correia e o Dr. Seruca Emídio, em representação da AMAL, e que 

este será um dos assuntos abordados. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Dr. Tomás Nunes disse também considerar o valor bastante elevado tendo 

em conta o modo como são efetuadas as avaliações. ---------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- TARIFÁRIO DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- O Senhor 

Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora 

da Feira da Serra 2012, apresentou a seguinte proposta:-----------------------------------------------  

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

 ----------------------- “TABELA DE TARIFAS DA FEIRA DA SERRA DE -----------------------  

 ------------------------------ S. BRÁS DE ALPORTEL DE 2012 ---------------------------------------  

 -------- Nos termos do definido no n.º 4 do artigo 6º das Normas de Funcionamento da Feira 

da Serra, a Comissão Organizadora vem por este meio propor a seguinte tabela de tarifas 

relativas à participação e ingresso da Feira da Serra de 2012 (IVA incluído à taxa legal em 

vigor):  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Ingressos -------------------------------------------------------  

 -------- Tarifa de ingresso diário no recinto – cada bilhete - € 3,50; -------------------------------  

 -------- Tarifa de ingresso para todos os dias da feira – cada bilhete € 7,00 (bilhete de 3 

dias); -  

 -------- Tarifa de ingresso para família - cada bilhete € 10,50 (inclui 4 entradas); --------------  

 -------- Observações: São isentos do pagamento de tarifa de ingresso os cidadãos com idade 

igual ou inferior a 10 anos, deficientes, forças de segurança, bombeiros e comunicação social 

quando devidamente comprovadas as situações enumeradas. ----------------------------------------  

 -------- Tarifa de Jantar no Refeitório da Feira (só para participantes) – cada senha de 

refeição € 4,50; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------- Tarifas de Ocupação de Espaços ---------------------------------------  

 -------- 1 – Tarifas de Ocupação do Sector Aldeia Serrana: -----------------------------------------  

 -------- Produtores Agroalimentares: --------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 120,00 -------------------------------------------------------  

 -------- b) Stand partilhado (por participante) - € 60,00 ----------------------------------------------  

 -------- Produtores de Agricultura Biológica: ----------------------------------------------------------  

 -------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 70,00 --------------------------------------------------------  

 -------- b) Stand partilhado (por participante) - € 40,00 ----------------------------------------------  

 -------- Artesanato: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Artesãos de S. Brás de Alportel----------------------------------------------------------------  

 -------- aa) Stand individual (3m x 3m) - € 40,00 ------------------------------------------------------  

 -------- ab) Stand partilhado (por participante) - € 20,00 --------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- b) Artesãos -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ba) Stand individual (3m x 3m) - € 60,00 ------------------------------------------------------  

 -------- bb) Stand partilhado (por participante) - € 35,00 --------------------------------------------  

 -------- 2 – Encontro de Sabores --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Restaurantes - € 800,00 ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tasca - € 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Bebidas - 150,00 --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaços de cafés e águas - € 100,00 ------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Tarifas de Ocupação do Sector Encontro de Saberes -----------------------------------  

 -------- Para Associações Locais do Concelho: --------------------------------------------------------  

 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 30,00 -----------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Tarifas de Ocupação do Sector Praça da Cultura ---------------------------------------  

 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 50,00.” ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela de tarifas. -----------  

 -------- CANCELAMENTO DE RENDA DE HABITAÇÃO SOCIAL, POR MORTE DA 

TITULAR:- Presente a proposta da Dr.ª Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ---------  

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

 -------- “Assunto: Cancelamento de Renda de Habitação social, por morte da Titular ---------  

 -------- Considerando que Maria Florentina Colaço da Silva ocupante da habitação social 

situada no sítio da Canada, n.º 1, neste município faleceu no passado dia 08 de março de 

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

 -------- Considerando que esta vivia apenas com a sua filha, a qual não dispõe de condições 

financeiras para pagar a renda mensal. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando ainda que a habitação em causa tem condições para acolher uma 

família mais numerosa, e que são muitos os casos que aguardam por uma casa. -----------------  

 -------- É minha intenção expor a presente situação à Comissão Municipal de Habitação e 

por este motivo proponho o cancelamento da renda mensal em nome de Maria Florentina 

Colaço da Silva, com efeitos ao presente mês de abril. -----------------------------------------------  

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

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

 -------- EXERCÍCIO CPX – ALGARVE SISMAR’ 12:- Presente a proposta da 
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Comandante Operacional Municipal, Dr.ª Custódia Reis, que abaixo se transcreve: -------------  

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

 -------- “EXERCÍCIO CPX - ALGARVE SISMAR ´12 ----------------------------------------------  

 -------- No passado dia 18 de abril realizou-se, ao nível regional o exercício SISMAR `12, de 

teste ao Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico e de Tsunamis, na região do 

Algarve e ao Plano de Intervenção para a Linha Ferroviária do Algarve. -------------------------  

 -------- Este exercício envolveu especialmente os Serviços Municipais de Proteção Civil do 

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

 -------- Nestes termos, recebida a mensagem de agradecimento dirigida pelo Sr. Comandante 

Operacional Distrital (CODIS), Dr. Abel Gomes, aos Dirigentes e Coordenadores dos 

Serviços Municipais de Proteção Civil e Comandantes Operacionais Municipais; ---------------  

 -------- Propõe-se que a mesma seja remetida à Reunião de Câmara, para conhecimento e 

demais feitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa que o Serviço Municipal de Proteção Civil desta autarquia participou 

neste exercício, através do Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta, promovendo o 

Posto de Comando Municipal no Quartel de Bombeiros da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, e procedeu à ativação simulada do Plano 

Municipal de Proteção Civil e Convocatória da Comissão Municipal de Proteção Civil; -------  

 -------- Esta participação contou com um excelente trabalho de preparação e montagem, 

levado a cabo entre a Câmara Municipal, Comandante da Guarda Nacional Republicana e 

Comandante do Corpo de Bombeiros, de São Brás de Alportel. -------------------------------------  

 -------- O desenvolvimento do exercício resultou do bom empenho dos membros da Comissão 

Municipal de Proteção Civil e vem demonstrar que estes exercícios são muito importantes 

para a consolidação de tarefas e conhecimentos sobre as responsabilidades partilhadas por 

todos os Agentes de Proteção Civil. Favorecendo ainda melhores níveis de trabalho, 

proximidade e partilha de meios e recursos no sentido da eficácia para as respostas em 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o exposto, propõe-se assim: -----------------------------------------------------  

 --------  - Agradecer ao Sr. Comandante do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel o empenho e a colaboração dispensados à 

equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal e a toda a Comissão 

Municipal, tendo sido determinantes para os resultados alcançados na participação.-----------  

PROPOSTAS 
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 --------  - Endereçar ao Sr. Comandante Operacional Distrital, Dr. Abel Gomes, os parabéns 

pela realização do exercício e a nossa disponibilidade, abertura e interesse na construção e 

consolidação do sistema de proteção civil para a região do Algarve.” -----------------------------  

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

informação e endereçar os agradecimentos propostos. -------------------------------------------------  

 -------- RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO 

DO ESPETÁCULO – “PARIS, PRAIA DO HAWAI”:- O Senhor Vice-Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------------  

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

 ------------------------ “Programa Cultural em Rede – Algarve Central ----------------------------  

 ----------------- Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes ------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Paris, Praia do Hawai” ---------  

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

 --------  - Por deliberação camarária de 20 de dezembro de 2011, foi aprovada a proposta de 

Constituição de agrupamento de Entidades Adjudicantes para a Aquisição de Serviços de 

Produção do Espetáculo “Paris, Praia do Hawai”, (em anexo); ------------------------------------  

 --------  - Que se verifica na alínea n.º 2 a existência de um lapso de conteúdo por conter a 

referência ao Município de Faro, o qual não integra este Agrupamento de Entidades;----------  

 --------  - Proponho que seja aprovada a presente retificação à proposta, a qual se encontra 

em anexo, e que a mesma seja remetida aos parceiros e CCDR Algarve, entidade de 

financiamento e que verificou o lapso, solicitando esta correção.” ---------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 -------- PROC.º N.º 209/2004, DE ANA IDALINA DIAS GOMES ALVES – JUNCAIS – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 209/2004 em que Ana 

Idalina Dias Gomes Alves, residente em Rua João de Deus, n.º 41, nesta Vila, solicita a 

prorrogação da licença de obras concedida para a alteração e ampliação de uma moradia 

unifamiliar e construção de piscina, num prédio de que é proprietária no sítio dos Juncais, 

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

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

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir a pretensão pelos motivos 

expostos na informação técnica de 4 de abril de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar a requerente da possibilidade de ser 

emitida licença especial prevista no artigo 88.º do Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de março, 

conforme indicado na referida informação técnica. ----------------------------------------------------  

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

 -------- “A licença de obras concedida no presente processo foi prorrogada diversas vezes e 

neste momento encontra-se caducada. Não é assim possível conceder a nova prorrogação 

solicitada pela requerente pelo que a sua intenção deve ser indeferida. ----------------------------  

 -------- Verifica-se no entanto, que deve ser comunicado à interessada a intensão de indeferir 

o seu pedido de prorrogação da licença comunicando-se contudo ser possível a emissão de 

licença especial prevista nos termos do artigo 88º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março, para acabamentos devendo neste caso o interessado requere-la indicando o exato 

estado de obra, quais os acabamentos a efetuar e o prazo para o efeito uma vez que a 

Câmara Municipal reconheça o interesse na conclusão da obra e não se mostre aconselhável 

a demolição da mesma, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas.” --------  

 -------- PROC.º N.º 59/2005 – ADRIANA CATARINA CORREIA HENRIQUE – 

MESQUITA ALTA – REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 59/2005, 

de Adriana Catarina Correia Henrique, residente no sítio da Mesquita Alta, neste 

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

 -------- A requerente solicitou em 6 de dezembro de 2006 a licença de utilização relativa ao 

REQUERIMENTOS 
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processo supramencionado. Em resposta ao solicitado o serviço de fiscalização municipal 

informou, a 7 de janeiro de 2007, que existiam algumas situações por regularizar, entre elas, 

arranjos exteriores por finalizar e uma vedação que não cumpria o afastamento legal de vias 

públicas. A 1 de março de 2007 vem novamente o serviço de fiscalização informar as 

irregularidades verificadas no local e acrescentar que “um caminho público antigo foi 

parcialmente anexado para o logradouro do prédio, uma vez que a vedação nova executada o 

integrou”, é ainda constatado que a referida vedação não estava prevista no processo de obras, 

pelo que não ficou obrigada aos recuos exigíveis pelas normas legais. -----------------------------  

 -------- Em 5 de março de 2007 a requerente solicita novamente a licença de utilização, 

comprometendo-se a executar as obras de retificação no prazo de 120 dias, tendo sido emitido 

o alvará de utilização a 20 de março de 2007. -----------------------------------------------------------  

 -------- Em setembro de 2007 a fiscalização informa novamente que a vedação ainda não foi 

retificada, tendo a requerente sido notificada para finalizar as obras com a máxima brevidade.  

 -------- Em novembro de 2011 vem mais uma vez a fiscalização alertar para o facto da 

situação se manter inalterada, tendo mais uma vez sido a requerente notificada. ------------------  

 -------- Vem agora a requerente Adriana Henrique, apresentar esclarecimentos relativos à 

colocação da vedação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a requerente para retificar 

o alinhamento da vedação no prazo de 90 dias nos termos da informação técnica prestada pelo 

serviço de fiscalização municipal, em 9 de abril de 2012 que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dada conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Dando cumprimento ao solicitado por despacho de 04/03/2012, do Exmo 

Sr. Presidente, segue uma reportagem fotográfica que tenta elucidar a cedência para o 

caminho público que dá acesso à Escola Básica da Mesquita. Esse caminho tem hoje uma 

largura que vai dos 4 metros, aos 5,10 metros, adquirindo largura máxima na ligação ao 

C:M: 1207, a sul. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O outro caminho público, que tem estado abandonado mas que é serventia de 

propriedade encravada e se situa a Sul da Escola, depois de instalada a vedação, tem 2,0 m 

de largura. Não é aceitável, nem a título de compensação, a anexação de espaço público por 

parte de particulares. Até porque o terreno a poente da Escola vai ficar condicionado com 

um aceso a Sul, com uma largura máxima de 2,80m, que não pode ser largada porque é 
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espaço entre construções. Ver croqui que se anexa. ---------------------------------------------------  

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

 -------- PROC.º Nº 12/2012, DE MANUEL VÍTOR VIEGAS SILVESTRE E OUTROS – 

PARISES – ALTERAÇÕES EM MORADIA EXISTENTE:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Urbanismo sob o n.º 12/2012 em que Manuel Vítor Viegas Silvestre e 

Outros, residente no Largo Ossónoba, n.º 1, em Estoi, município de Faro, solicitam a 

aprovação do projeto de arquitetura relativo a alterações em moradia existente, num prédio de 

que são proprietários no sítio dos Parises, neste município. -------------------------------------------  

 -------- 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 18 de abril de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de Alterações em Moradia Existente, no 

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

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

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

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

República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso 

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

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Espaço Urbanizável a Reestruturar; ---------------------------------------------------------  

 --------  - Rede Natura 2000:sítio do Caldeirão; -------------------------------------------------------  

 --------  - Confina Nascente com Via Não Classificada e a poente com servidão de 

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

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

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

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

 -------- 1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se nos Parises, é composto por prédio 

Urbano – edifício de rés-do-chão, com dependência e logradouro, com área coberta de 

62,5m
2
 e área descoberta de 92,5m

2
 totalizando uma área total de 155,00m

2
, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 15386/20070412 e inscrito sob o artigo n.º 8462. -  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 2 - Verifica-se que foi entregue junto ao processo de licenciamento uma certidão 

(folha n.º39) do dia 29 de janeiro de 2004 a informar que “a habitação em causa dispensa da 

licença de habitação em virtude de ter sido construído antes da entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 38382 de 07 de agosto de 1951”. -----------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Analisada a memória descritiva verifica-se que as alterações e ampliação da 

edificação consistem em: -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Ampliação da cozinha; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Criação de uma despensa; ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - Construção de um alpendre dotado de um grelhador; -------------------------------------  

 --------  - Construção de um compartimento para as garrafas de gás. ------------------------------  

 -------- 4 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento da área de construção de 

12,85m
2
, totalizando uma área de 75,35m

2
. Contudo a referida situação não contraria os 

dispostos legais definidos pelo ponto n.º 2 do artigo 53.º, do Regulamento do Plano Diretor 

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

 -------- 5 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - O projeto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º163/06, de 8 de 

agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades; ---------------------------  

 -------- 7 - Em relação ao tipo de construção, nomeadamente aos elementos que constituem os 

alçados e a cobertura deverá ser cumprindo o mapa de acabamentos e cores constantes no 

processo peça desenhada 6. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Não se vêm inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

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

de 16 de dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março, deve a 

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

informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------------------------------------------  

 -------- PROC.º Nº 104/2001 – CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDA. – RUA SERPA 

PINTO – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – CANCELAMENTO DE GARANTIA 

BANCÁRIA:- Presente um ofício da firma Construções Beira Serra, Lda., com sede na 

Avenida da Liberdade, nesta Vila, a informar que as situações identificadas aquando da visita 
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ao local pelo órgão executivo em 31 de janeiro último, se encontram resolvidas, pelo que vem 

solicitar a receção definitiva do loteamento urbano sito em Poço dos Ferreiros/Rua Serpa 

Pinto, neste município, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 1/2003. ---------------------  

 -------- Em 18 de abril corrente, por despacho do Senhor Presidente, foi autorizada a receção 

definitiva do loteamento, na sequência de uma visita ao local pelo serviço de fiscalização 

municipal que verificou a resolução de todas as situações anteriormente identificadas. ----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da 

garantia bancária existente no processo e dar conhecimento à firma interessada, nos termos da 

informação técnica de 20 de abril de 2012, que abaixo se transcreve. -------------------------------  

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

 -------- “Da deliberação Camararia de 31 de janeiro de 2012, deverá o executivo libertar a 

garantia bancária n.º 101551900 do Banco Espirito Santo datada a 23 de janeiro de 2008, 

uma vez que se trata de uma receção definitiva e depois de uma visita ao local com o Serviço 

de Fiscalização verificou-se que os pontos enumerados em deliberação camararia supra 

referida, encontram-se resolvidos, conforme fotos em anexo. ----------------------------------------  

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

 -------- PROC.º Nº 257/2006, DE DOMUSOLO – COMPRA E VENDA DE BENS 

IMOBILIÁRIOS – ALCARIA/TESOUREIRO – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO – 

CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 257/2006, em que a firma Domusolo – Compra e Venda de 

Bens Imobiliários, Lda., com sede na Rua Mar e Guerra, n.º 56-A, no Patacão, município de 

Faro, solicita o cancelamento de alvará de loteamento n.º 1/2010 e requer a devolução da 

garantia prestada pela realização das obras de urbanização. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal na sua reunião de 10 de abril corrente declarou a caducidade do 

alvará de loteamento n.º 1/2010 conforme solicitado pela firma requerente e o Senhor 

Presidente, por despacho de 15 de abril corrente, mandou proceder à cassação do alvará e 

comunicar à conservatória do registo Predial. -----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da 

garantia bancária existente no processo e dar conhecimento à firma interessada, nos termos da 

informação técnica de 5 de abril de 2012, que abaixo se transcreve. --------------------------------  

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

 -------- “Dado à complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 
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parecer Jurídico do Ex.º Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, assim sendo 

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

 -------- Para complemento da mesma, estes serviços informam que em deslocação ao local 

juntamente com os serviços de fiscalização, verificou-se que as obras da presente operação 

urbanística não foram iniciadas conforme fotos anexas, ao contrário do apresentado em livro 

de obra (folhas 574 -573), tendo em conta ao estipulado da alínea a) do ponto n.º 3 do artigo 

71.º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, estando estes sujeitos ao levantamento de Auto 

de Contra – Ordenação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o alvará encontra-se em condições de ser declarado caduco por se verificar as 

condições para tal previstas no ponto n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

março.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara deverá deliberar se pretende declarar a caducidade do Alvará ou realizar 

as obras de urbanização executando as garantias prestadas para o efeito. ------------------------  

 -------- Se a Câmara pretender declarar a caducidade deverá faze-lo com audiência prévia do 

interessado como determina o ponto n.º 5 do art.º 71º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

março.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Se for o caso, afinal, ser deliberado a declaração de caducidade do Alvará deverá o 

Presidente da Câmara proceder à sua cassação e comunicar o facto à Conservatória do 

Registo Predial de São Brás de Alportel tudo nos termos previstos no artigo 79.º do Decreto – 

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

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

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

 -------- PROC.º Nº 10/2012 – IMOALPORTELINTER – SOCIEDADE DE GESTÃO 

IMOBILIÁRIA, LDA. – CAMPINA – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE GASOLINA E GASÓLEOS – CLASSE 

A2:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 10/2012, em que 

Imoalportelinter – Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda., com sede em Campina/Estrada 

de Tavira, nesta Vila solicita autorização para a construção de posto de abastecimento de 

combustíveis de gasolina e gasóleos – classe A2, num terreno que possui no sítio da Campina, 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura de 

acordo com a informação técnica de 20 de abril de 2012, que deve ser dada conhecimento à 
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firma requerente. Foi ainda deliberado, por unanimidade, alertar a firma requerente para o 

cumprimento das indicações constantes no parecer da ANPC. ---------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente da Construção de Posto de Abastecimento 

de Combustíveis Líquidos de Gasolinas e Gasóleos, no terreno em referência, cabe-nos 

emitir o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PU: ------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações atribuídas pelo Plano de Urbanização da vila de São 

Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de janeiro e, publicado em Diário da 

República de 13 de fevereiro de 2003, I série, alterada por aviso n.º 1852/2009 publicado na 

2ª Série do Diário da República, n.º 13 de 20 de janeiro, o local da pretensão insere-se em: --  

 --------  - Espaço de Média Densidade a Sul; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Zona Afastada – Proteção às Captações Públicas; ----------------------------------------  

 --------  - Espaço Agrícola condicionado a Norte; -----------------------------------------------------  

 --------  - Reserva Agrícola a Norte; ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - A Nascente surgirá via programada (circular norte). -------------------------------------  

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

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

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

 --------  1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se na Campina, é composto por prédio 

misto – terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão, com parque de 

estacionamento e logradouro – com 1.640,00m
2
 de superfície coberta e superfície descoberta 

de 22.719,30m
2
 perfazendo uma área total de 24.359,30m

2
, confrontando-se a Norte com 

caminho e a Sul e Poente com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 12645/20000131 e inscrito sob o artigo urbano n.º 8373 e artigo rústico n.º 2060. ----------  

 --------  2 - Pretende o requerente construir e montar um posto de abastecimento simples de 

combustíveis de gasolinas e gasóleos, em que a área do posto de abastecimento será de 

570,00m
2
. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  3 - Qualquer uso ou construção que seja licenciado que se insira em Zona Afastada – 

proteção às captações públicas deverá ser precedido de parecer favorável da Administração 

da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve. Assim deu entrada nestes serviços no dia 10 de 

abril de 2012 o parecer da ARH-Algarve (n.º S00155-201201-DM) do dia 6 de janeiro de 
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2012 em que informa que “não vê nenhum inconveniente na instalação do posto de 

abastecimento de combustíveis, na zona pretendida, desde que a sua construção seja efetuada 

de acordo com as normas legais em vigor, de modo a evitar uma eventual contaminação dos 

recursos hídricos”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  4 - Foi solicitado parecer às Estradas de Portugal a fim de se aferir a entidade 

coordenadora e competente para o licenciamento do posto, pelo que deu entrada nestes 

serviços o parecer (proc.º 1983Far120220) do dia 5 de março de 2012 a informar “que o 

local pretendido se situa no troço que se encontra sob jurisdição dessa Câmara Municipal”. -  

 --------  5 - A implantação insere-se a Sul do prédio integrando na totalidade a zona de 

expansão de média densidade, verifica-se ainda que não há impermeabilização de novos 

solos uma vez que a pretensão está implantada no parque estacionamento do edifício 

comercial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  6 - Analisada a memória descritiva verifica-se que a área do posto de abastecimento 

e a área envolvente são constituídos por: ----------------------------------------------------------------  

 --------  - Zona de abastecimento/ ilha ar/água; --------------------------------------------------------  

 --------  - Rodovia; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Módulo de pagamento e módulo de instalações sanitárias; -------------------------------  

 --------  - Zona verde; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Passeios/lancis/muro. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  7 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento área da construção de 

167,30m
2
 e de terraço descoberto de 348,80m

2
. Contudo a referida situação cumpre o 

disposto legal definido nos artigos 29º e 31.º, do Plano de Urbanização da vila de São Brás 

de Alportel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  8 - O projeto cumpre também as disposições estabelecidas no DL n.º 163/06, de 8 de 

agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades; ---------------------------  

 --------  9 - O posto de abastecimento para a venda ao público caracteriza-se por: --------------  

 --------------  - Um tanque subterrâneo de 50.000 litros bicompartimentado em: ------------------  

 --------------  1 - 40.000 litros para gasóleo; -------------------------------------------------------------  

 --------------  2 - 10.000 litros para gasolina sem chumbo 98; -----------------------------------------  

 --------------  - Um tanque subterrâneo de 50.000 litros bicompartimentado em: ------------------  

 --------------  1 - 30.000 litros para gasolina sem chumbo 95; -----------------------------------------  

 --------------  2 - 20.000 litros para gasóleo; -------------------------------------------------------------  
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 --------------  - Duas bombas eletrónicas multiline tipo PETROTEC P 5000Séries 4P.------------  

 --------  10 - No processo constam todos os elementos definidos nos artigos n.º 1, n.º 2, n.º 3, 

n.º 4, n.º 5 e n.º 6 da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, com as alterações da portaria 

n.º 1515/2007, de 30 de novembro, legislação essa aplicável a este tipo de licenciamento 

(posto de abastecimento). ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  11 - Verifica-se ainda que o projeto do posto de abastecimento entregue já foi 

apreciado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade tendo sido emitido parecer por essa 

entidade (P40577) no dia 1 de fevereiro de 2012 em que considera que “o projeto entregue 

satisfaz os requisitos aplicáveis”. Esse parecer faz referência normativa e legislativa à 

Portaria n.º 131/2002, de 9 de fevereiro, à Portaria n.º 362/2005, de 4 de abril, o Decreto-lei 

n.º 267/2002, de 26 de novembro, com as alterações do Decreto-lei n.º 389/2007 de 30 de 

novembro e a Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro com as alterações da portaria n.º 

1515/2007, de 30 de novembro. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  12 - No âmbito da legislação aplicável aos postos de abastecimento foi consultada a 

Autoridade Nacional da Proteção Civil que emitiu o parecer (OF/4999/CDOS08/2012) do 

dia 3 de maio de 2012 em que comunica “nada a opor no que respeita às acessibilidades dos 

meios de socorro e disponibilidade de água para combate de incêndios. No que diz respeito 

ao edifício de apoio, nada há a opor, devendo no entanto ser prevista iluminação de 

emergência autónoma e permanente nas instalações sanitárias de deficientes e sobre a porta 

de saída do edifício de apoio e mais um extintor também a ser colocado no edifício de 

apoio”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto e aos pareceres das entidades ISQ e ANPC considera-se ser de 

emitir parecer favorável à pretensão do requerente, no entanto deverá o requerente ter em 

consideração as indicações do parecer da ANPC relativamente à iluminação e à colocação 

de mais um extintor. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROC.º Nº 8/2012 – JOÃO JOSÉ DE SOUSA DIAS – BARRABÉS/RUA DO 

EMIGRANTE – ALTERAÇÃO AO USO PARA INSTALAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Urbanismo sob o n.º 8/2012, em que João José de Sousa Dias, residente na 

Rua do Emigrante, n.º 17, nesta Vila, solicita alteração ao uso de um armazém de que é 
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proprietário, na Rua do Emigrante, nesta Vila, para estabelecimento de restauração e bebidas. 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir a pretensão pelos motivos 

expostos na informação técnica de 20 de abril de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Pretende o requerente que a Câmara aprove licenciamento de alteração ao uso de 

armazém para Restauração e Bebidas, referente a um prédio inserido no perímetro de 

Intervenção do P.U. de São Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

condicionada pelo artigo 31º do supracitado Regulamento em vigor. ------------------------------  

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

 -------- 1 - O requerente João José de Sousa Dias vem solicitar a alteração de uso de um 

edifício que não tem constituição de Regime de Propriedade Horizontal sendo este o único 

proprietário do edifício em questão não necessitando de autorização dos condóminos. ---------  

 -------- 2 - A alteração em causa trata-se de um armazém que passará para Restauração e 

Bebidas, que pelo seu manifesto trata-se de uma alteração ao uso a qual se enquadra no 

artigo 15º da Portaria n.º 232/2008 e a legislação mais específica para restauração e bebidas 

tal como Portaria n.º 215/2011, de 31 de maio, Decreto-Lei n.º 48/11, de 1 de abril em vigor 

deverá ser entregue a Declaração Previa da Portaria n.º 573/2007, de 17 de julho. -------------  

 -------- 3 - Tendo em conta a proposta apresentada, estes serviços informam o seguinte: -------  

 -------- 3.1 Atendendo aos requisitos mínimos (Portaria n.º 215/2011, de 31 de maio) da 

Restauração e Bebidas verifica-se o não cumprimento, faltando a colocação da Máquina de 

lavar loiça, Instalação Sanitária do pessoal. ------------------------------------------------------------  

 -------- 3.2 Deverá mencionar a capacidade do estabelecimento, verifica-se o incumprimento 

do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3.3 Deverá o estabelecimento estar de acordo com o parecer n.º 1/2012 do Centro de 

Saúde de São Brás de Alportel pelos seguintes pontos: -----------------------------------------------  

 --------------  - Uma das Instalações Sanitárias deve estar adaptada a pessoas de mobilidade 



     

 

Reunião de 2012/04/24  Página 21 

reduzida de acordo com a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Qualquer equipamento de ar condicionado deverá ser remetido para as traseiras 

do edifício ou para a cobertura de maneira a não criar impacto visual, sendo sem dúvida os 

elementos que maior peso têm na deformação da imagem arquitetónica da vila. Este não 

poderá verter água para a via pública. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Qualquer publicidade no exterior carece do respetivo licenciamento junto dos 

serviços municipalizados, que decorrerá após obtenção da respetiva autorização. --------------  

 -------- 6 - Finalmente estes serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto-Lei 

n.º 163/06, de 8 de agosto sempre que possível, sendo intenção desta edilidade promover a 

todos os níveis uma arquitetura inclusiva, fomentando a mobilidade urbana para todos os 

cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que o pedido de alteração de restauração e bebidas 

não reúne condições para uma emissão de um parecer favorável, deverá dar cumprimento 

aos pontos supra referidos nos termos da alínea a) dos n.
os

 1 e 3 do artigo 24º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 dezembro com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/07, de 4 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROC.º Nº 6/2012 – ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES COELHO – MACHADOS 

– ALTERAÇÃO EM ARMAZÉM DE CENTRO DE INSPEÇÕES:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 6/2012, em que António José Gonçalves Coelho, 

residente no sítio dos Machados, deste município, solicita aprovação do projeto de arquitetura 

relativo a alteração em armazém do Centro de Inspeções. --------------------------------------------  

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

solicitar os projetos de especialidades no prazo máximo de seis meses, devendo o requerente 

solicitar parecer ao Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, nos termos da 

informação técnica de 24 de abril de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado 

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

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

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

 -------- Vêm o requerente António José Gonçalves Coelho solicitar a alteração no armazém 
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do Centro de Inspeções sito nos Machados, num prédio misto sob os artigos urbanos n.º 7195 

e 10021 e rustico nº 14526 e descrito na Conservatória do registo Predial de São Brás de 

Alportel sob o n.º 8820/19940713. ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - De acordo com as classificações atribuídas pelo Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de São Brás de Alportel, eficaz pelo Aviso n.º 10012/2009 e, publicada em Diário 

da República de 22 de maio de 2009, II série n.º 99, o local da pretensão enquadra-se em: ----  

 --------  - ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR -----------------------------------------------------  

 --------  - CONFINA A POENTE COM VIA NÃO CLASSIFICADA -------------------------------------------  

 -------- 2 - Assim que do ponto de vista dos instrumentos de planeamento e gestão territorial 

não existem inconvenientes na alteração no armazém do centro de inspeções pretendido, 

mencionado no artigo 15 º da Lei n.º 11/2011, de 26 de abril, dado que os usos e atividades 

admitido na área de intervenção do PDM artigo 53º é permitido o loteamento urbano 

destinado a habitação, comércio, serviço e equipamentos, em edifícios próprios ou em partes 

dos edifícios mistos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Com base no diploma que estabelece o regime jurídico de acesso e de 

permanência na atividade de inspeções técnica de veículos a motor e seus reboques e o 

regime de funcionamento dos centros de inspeções, Lei n.º 11/2011, de 26 de abril e para 

efeitos de aprovação da pretensão o mesmo carece de parecer pelo Instituto Mobilidade e dos 

Transportes Terrestres. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, temos a informar que o pedido não apresenta inconvenientes, 

garantindo o cumprimento dos diplomas de ordenamento do território e urbanismo, num 

quadro de um desenvolvimento sustentável. -------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá ser solicitado o parecer no ponto n.º 3 afim destes serviços emitirem parecer 

final sobre a pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 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 
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mil euros). Terminado o processo de contraordenação o Sr. Presidente solicitou à Divisão de 

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, o órgão executivo, na sua reunião de 31 de janeiro último, 

dado ser sua intenção ordenar a demolição das obras efetuadas, deliberou proceder à 

audiência prévia do infrator, dando um prazo de quinze dias úteis nos termos do n.º 3 do 

art.º 106º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. ------------------------------------------  

 -------- Vem agora o requerente solicitar a prorrogação do prazo por mais 6 meses para 

instrução do processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ordenar a demolição das obras 

efetuadas no prazo de 30 dias, sob pena da Câmara Municipal efetuar a demolição às custas 

do infrator. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES 

DE SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO, NA RUA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS:- Presente um requerimento da firma Mais Que Um Destino…, Lda., 

com sede no sítio da Chaveca, freguesia da Conceição de Faro, município de Faro, 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 

atividades de serviço de apoio à educação, na Rua dos Bombeiros Voluntários, Lote I r/c, 

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 atividades de serviço de apoio à educação, no local pretendido. Remeta-se 

cópia da informação técnica à firma requerente. --------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ÁGUAS DO ALGARVE – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 

INTERCETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS – EMISSÁRIOS DE ALPORTEL E DO 

SANATÓRIO:- Presente o ofício n.º DIN-CADSIG/GER-00/01263, de 27 de março de 

2012, remetido pelas Águas do Algarve, SA., com sede na Rua do Repouso, n.º 10, na cidade 

de Faro, a remeter uma proposta de minuta do contrato, para formalização da transferência de 

propriedade, da autarquia para as Águas do Algarve, S.A., do intercetor gravítico principal de 

S. Brás de Alportel, que liga o intercetor de Alportel e Sanatório ao intercetor de S. Brás de 

Alportel do sistema multimunicipal de saneamento do Algarve. -------------------------------------  

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

conhecimento à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – CONTRATOS DE AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:-

Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 

Armazém: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Contratos de Aquisições de Serviços. --------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER -------------------------------------------------------------------------  

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

B/2011, de 30 de dezembro, no artigo 26.º “contratos de aquisições de serviços” (à 

semelhança do ano anterior no artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro), prevê 

que todas as prestações de serviços que em 2012, venham a celebrar-se ou a renovar-se com 

idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 2011, celebrados com as entidades 

a que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 

31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, carecem de parecer prévio da 

Câmara Municipal (do nºs 1 e 2 do art.º 3 da Portaria n.º 9/2012 de 10 de janeiro). A 

emissão deste parecer depende da verificação dos seguintes requisitos: ---------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho 

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de 

emprego público constituída ou a constituir; -----------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pela delegação da 

Direção – Geral do Orçamento, ou pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 

I. P., quando se trate de organismo que integre o perímetro da segurança social aquando do 
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respetivo pedido de autorização; --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 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, alterada pelas Leis n.ºs 48/2011, de 26 

de agosto, e 60-A/2011, de 30 de novembro, atento o disposto no n.º 1 do artigo 20.º e nos 

n.ºs 1, 2, 3 e 7 do artigo 26.º ambos da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, juntando, para 

o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte”. --------  

 -------- Nos termos do art.º 4º da Portaria n.º 9/2012 de 10 de janeiro é concedido parecer 

genérico favorável à celebração de todas as prestações de serviços: -------------------------------  

 -------- a)Não seja ultrapassado o montante anual de € 5.000,00 (sem IVA) com o mesmo 

prestador; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b)O trabalho a executar se enquadre numa das seguintes situações: ----------------------  

 -------- i. Ações de formação que não ultrapassem cento e trinta e duas horas; -------------------  

 -------- ii. Aquisição de serviços cuja execução se conclua no prazo de vinte dias a contar da 

notificação da adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como se sabe, há determinados serviços adquiridos pela Autarquia que não estão 

englobados nas situações supra referidas, que devido à sua natureza ou especificação, os 

mesmos não poderão ser realizados pelos serviços municipais, ou por, não existirem 

máquinas ou equipamentos adequados, ou por, não haver pessoal disponível ou especializado 

para a sua realização. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido é solicitado que para além das situações previstas no número 1 do 

artigo 4.º da Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, deverão se abrangidas outras prestações 

de serviços de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, nomeadamente: -------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Viaturas; ---------  

 --------  - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Maquinaria e 

Equipamentos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Prestações de Serviços de Despesas de Comunicações; -----------------------------------  
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 --------  - Prestação de Serviços de Publicidades/Anúncios/Publicações; --------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Bens Móveis e 

Imóveis; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Distribuição;-------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Manutenção/Conservação de Espaços Verdes; --------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Aluguer de Viaturas/Máquinas; --------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamentos; --------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Aluguer de Bens Móveis e Imóveis; ----------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Uso Corrente; -----------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Restauração;-------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Trabalhos Específicos (topografia, informática, avaliação 

psicológica, entre outros); ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que se propõe, que seja aprovada a presente proposta e seja concedido parecer 

genérico favorável às prestações de serviços supra referidas, até ao valor máximo de 

€ 5.000,00 (sem IVA) anual por prestador, solicita-se ainda que a presente deliberação 

produza efeitos a partir de 01 janeiro de 2012. ---------------------------------------------------------  

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

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

e dar parecer genérico favorável às prestações de serviços constantes na presente proposta, até 

ao valor anual máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros) por prestador com efeitos a 01 de 

janeiro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA DO MUNICÍPIO (PROCEDIMENTO AJUSTE 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Outdoors e Colocação em 

Estrutura do Município (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, adiante designado OE 2012, no artigo 26.º “contratos de 
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aquisições de serviços” (à semelhança do ano anterior no artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, 

de 31 de dezembro), prevê que todas as prestações de serviços que em 2012, venham a 

celebrar-se ou a renovar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 

2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 

2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal (do nºs 1 e 2 do art.º 3 da Portaria 

n.º 9/2012, de 10 de janeiro). ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o parecer da 

Câmara Municipal (n.º 10 do art.º 26 do OE 2012), são nulos. --------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Outdoors e 

Colocação em Estrutura do Município (Procedimento Ajuste Direto) ------------------------------  

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

valor base do procedimento é de € 4.500,00 + IVA. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PRORROGAÇÃO DE PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO STAND NA 

AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente a comunicação de 5 de janeiro de 2012, da empresa 
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A. Moita, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 15, nesta Vila, a solicitar a 

prorrogação, por mais um ano, do período de funcionamento do seu estabelecimento sito na 

Avenida da Liberdade. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação conforme 

solicitado por mais um ano, com início a 1 de janeiro de 2012. --------------------------------------  

 -------- ASMAL - PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 

TRABALHO:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou um Protocolo de Formação 

em Contexto de Trabalho celebrado com a ASMAL – Associação de Saúde Mental do 

Algarve, tendo por objetivo a aceitação de um formando do curso de Assistente 

Administrativo daquela escola para fazer formação em contexto de trabalho na autarquia. A 

formação terá a duração de 4 meses, tendo iniciado a 16 de abril. -----------------------------------  

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

formação assinado pelo Senhor Presidente em 11 de abril de 2012. ---------------------------------  

 -------- PAGAMENTO DE QUOTAS À APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 

VÍTIMA:- Presente a nota de dívida n.º 2012/321, de 27 de fevereiro último, da APAV – 

Associação de Apoio à Vítima, com sede em Lisboa, relativa à quota anual, cujo valor se 

cifra em € 700,00 (setecentos euros). ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para melhor 

análise. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS:- Presente o ofício n.º 221 de 12 de abril de 2012, remetido pelo 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a solicitar a transferência da 2ª tranche 

relativa à comparticipação de despesas correntes com o funcionamento do ensino pré-escolar 

e 1º ciclo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 3.383,00 (três mil trezentos e oitenta e três euros) para o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas ficando a verba de €617,00 (seiscentos e dezassete euros) a transferir após 

reforço a efetuar numa alteração orçamental. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. -----  

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA ALUNOS:- O Senhor Presidente apresentou a 

seguinte informação relativa ao assunto em epígrafe: --------------------------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- “Por informação enviada do Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel em fax de 

17/04/2012 relativamente às alterações das condições do agregado f miliar, informadas pelos 

serviços da Segurança Social, respeitantes a uma transferência de aluno, se informa que 

deverá ter atribuição de escalão A subsidiado para refeições no refeitório escolar.” --------------  

Nome Escalão Prof./turma 

Igor Alexandre Raminhos Fernandes Escalão A 
Prof. António Pedro da Luz Turma 12 

- Alportel 

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

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

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação prestada 

pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que as ocupantes dos fogos 

número 10 do Bairro Social e número do Sítio da Canada não pagaram 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 à renda da Senhora Silvina Correia. --------------------------------  

 -------- 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 10 a 23 de abril 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 respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------------  

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

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

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1338 a 1344, 

1346 a 1347, 1349 a 1351, 1363 a 1405, 1408, 1412 a 1413, 1443, 1452 a 1457, 1459 a 1514, 

1517, 1523 a 1527 no valor de € 123.646,78; -----------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1359 e 1360, 

no valor de € 1.112,72; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1325 a 1337, 1345, 1348, 

1352 a 1358, 1361 a 1362, 1406 a 1407, 1409 a 1411, 1414 a 1442, 1444 a 1451, 1458, 1515 

a 1516, 1518 a 1522, 1528 a 1530, no valor de € 282.224,54. ----------------------------------------  
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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 efetuadas 

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 ATA 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 ata 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 O PRESIDENTE 

  
 


