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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 17/2012 

 

da reunião ordinária de 28 de agosto de 2012 

PRESIDÊNCIA:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro. ------------------------------------------------------ 

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de Sousa 

Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos Mendonça D’ Aragão e Moura.  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, ausente por motivo de férias; ---  

 

 

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

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 165, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.255.594,78 € dos 

quais 1.252.998,09 € em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.596,69 € em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. -------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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 Vice-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 Vice-Presidente solicitou autorização para ser analisado no decorrer desta 

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

 --------  – Atribuição de Viagens aos Melhores Alunos; --------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Vereador Dr. João Moura alertou o executivo para o facto de existir um sinal na 

Estrada Nacional n.º 2, com indicação da existência da Pousada, pelo que algumas pessoas 

continuam a ir enganadas até à antiga Pousada que se encontra encerrada. O Vice-

Presidente agradeceu a informação e contactou imediatamente um técnico da autarquia 

para retirar o referido sinal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA PARA ESPAÇOS DE VENDA NO MERCADO 

MUNICIPAL:- Presente uma proposta da Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se 

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

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

 -------- “Hasta pública de Bancas do Mercado Municipal ----------------------------------------------- 

 -------- Considerando que as Bancas B22, B23 e B24 – destinadas à transação de peixes e 

mariscos, assim como a Banca B29 – destinada à transação de frutas e legumes – se 

encontram neste momento desocupadas, em virtude de terem ficado desertas em anterior 

hasta pública realizada para a sua ocupação.--------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que importa estimular a economia local e dinamizar oportunidades 

para o desenvolvimento de pequenos negócios, que são a sua sólida base. ------------------------- 

 -------- Nestas circunstâncias, e de modo a proceder, no mais curto espaço de tempo, à 

atribuição dos alvarás de concessão destes espaços de venda, para a sua ocupação, tendo 

em vista a melhor dinamização do Mercado Municipal de São Brás de Alportel, propõe-se 

realização de hasta pública para ocupação dos seguintes espaços de venda, identificados 

no mapa do Mercado Municipal que se anexa, com respetiva base de licitação e lanços 

mínimos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Bancas B22, B23 e B24 – destinadas à transação de peixe e mariscos, com base de 

licitação de € 175,00 e lanços mínimos de € 50,00. -------------------------------------------------------- 

 -------- Banca B29 – destinada à transação de frutas e legumes, com base de licitação de 

€ 125,00 e lanços mínimos de € 50,00.” ---------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro – Promover no dia 11 de setembro de 2012, pelas 15h00m, a hasta pública 

constante na presente proposta; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Fixar os valores indicados na presente proposta como base de licitação e 

lances mínimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE VIAGENS AOS MELHORES ALUNOS:- O Senhor Vice-Presidente, 

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

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

 -------- “Atribuição de Viagem aos melhores alunos ano letivo 2011/2012  ----------------------- 

 -------- Considerando este município a Educação uma área prioritária no desenvolvimento de 

toda uma comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Considerando que os melhores alunos devem ser reconhecidos pelo seu desempenho 

escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando toda a importância do envolvimento da comunidade escolar no 

contributo para as aprendizagens. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tem este município vindo a atribuir aos melhores alunos (as) deste concelho uma 

Viagem Prémio. Esta efetua-se anualmente a locais onde os mesmos possam enriquecer os 

seus conhecimentos, tirando partido pedagógico, bem como algum espaço de lazer. ------------ 

 -------- A classificação é criteriosamente efetuada pelo Órgão Diretivo do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Os(as) melhores alunos(as) do ano letivo 2011/2012, que vão beneficiar deste prémio 

Viagem, oferecido pelo município são: ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 6º ano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- David Dias Neves Ferreira  ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Diogo Alexandre Lourenço Moleiro ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 9º ano: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Inês Carolino Rodrigues Gomes------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tiago Malveiro do Carmo  ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 12º Ano:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Marco António da Silva Nobre  ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Laura Lou Peres Dorsch---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Professoras acompanhantes:  ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mª João Pereira Carvalho  ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Mª Manuela de Sousa Baptista ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- A viagem será organizada através da Agência de Viagens local – Almeida Viagens, a 

data proposta para se realizar será entre 10/09/2012 e 13/09/2012 e o destino Porto e 

Guimarães Capital Europeia da Cultura.  --------------------------------------------------------------------- 

 -------- A mesma incluirá visitas guiadas aos locais mais emblemáticos da cidade será em 

regime de alojamento com meia pensão, respetivos transferes aeroporto hotel – aeroporto e 

seguro de viagem. Nestes termos proponho aprovação de pagamento da respetiva viagem 

até ao limite da verba de 4.000€ (IVA incluído) inscrito em orçamento Municipal de 2012.” ---- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------- 
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 -------- PROC. N.º 95/2007, DE SÓNIA ISABEL PIRES CAVACO – CAMPINA – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA UNIFAMILIAR (ALTERAÇÕES):- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 95/2007, em que Sónia Isabel Pires Cavaco, residente no sítio da 

Campina, Cx. Postal 962-A, neste município, solicita a aprovação do projeto de arquitetura 

relativo a alteração e ampliação de moradia existente, num prédio de que é proprietária no 

sítio da Campina, 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 30 de julho de 2012, que abaixo se transcreve e de que 

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

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

 -------- “Dos elementos agora entregues pela requerente, estes serviços não veem 

inconvenientes de ordem técnica e com base na informação jurídica (folhas 298-300 do 

presente processo), propõe-se a aprovação do presente projeto de arquitetura. Deve a 

requerente apresentar os necessários projetos de especialidades no prazo de 6 meses. --------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior,” -------------------------- 

 -------- PROC. N.º 14/2012, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – 

RUA LUÍS BIVAR – REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO SOCIAL:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 14/2012, em que a Santa Casa da 

Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da Misericórdia, n.º 20, na Vila de 

S. Brás de Alportel, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo ao licenciamento 

de um refeitório social sito na Rua Luís Bívar, nesta Vila. ------------------------------------------------ 

 -------- 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 agosto de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “Na informação técnica de 28 de maio de 2012 foi solicitado ao requerente a planta 

de implantação com o quadro síntese de áreas e a câmara solicitou ainda parecer a delegada 

de saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A planta foi entregue no dia 11 de julho de 2012 e o parecer da delegada deu entrada 

nestes serviços no dia 9 de agosto de 2012. ----------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2012/08/28  Página 10 

 -------- Face ao parecer e à planta entregue estes serviços informam: -------------------------------- 

 -------- 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 enquadra-se 

em: ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Zona de equipamentos Existentes; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Zona consolidada a nascente; ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Confinante a Norte com Via Urbana. --------------------------------------------------------------- 

 -------- O prédio em causa é abrangido pelos artigos 25º e 26º do 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. --------------------------------------------- 

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

 -------- 1. O prédio objeto da pretensão localiza-se na Rua Luís Bivar é composto por prédio 

urbano – edifício com cave, rés-do-chão, 1º andar, garagens e logradouro, destinado a ação 

social com área total de 5909,4m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

13958/20030305 com o n.º 8597 e a matriz urbana; ------------------------------------------------------ 

 -------- 2. A requerente pretende “inserir um refeitório social (num espaço já existente) nas 

suas instalações”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. Analisada a pretensão verifica-se que não há aumento de área construção, de 

cércea e não há alterações dos alçados. As obras que a requerente pretende são apenas 

interiores excetuando as rampas que estão no exterior para que o refeitório seja acessível 

para todos (acessibilidades); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4. Tendo em conta o ponto anterior verifica-se que a pretensão cumpre os dispostos 

legais definidos pelos artigos 26º e 26º do Plano de Urbanização da vila de São Brás de 

Alportel; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5. Verifica-se o cumprimento dos pressupostos do 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.º 163/06 de 8 de 

agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades; ---------------------------- 
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 -------- 7. Mais se informa que o requerente deverá ter em conta o parecer da delegada de 

saúde n.º 03/2012 de 31 de julho de 2012. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

presente projeto de arquitetura, no entanto salienta-se para o cumprimento do parecer da 

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

dezembro, na redação da 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. N.º 65/2011, DE CARLOS ALBERTO BAPTISTA MONTEIRO – COROTELO – 

LEGALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE ACESSO – FRAÇÃO A:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 65/2011, em que Carlos Alberto Batista 

Monteiro, residente no sítio do Corotelo, Caixa Postal n.º 105-A, neste município, solicita a 

legalização da construção de um portão que dá para a via pública num muro em alvenaria 

que delimita a sua propriedade da via pública, no sítio do Corotelo, neste município. ----------- 

 -------- 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 mandar informar que não é viável a 

pretensão nos termos requeridos pelos motivos expostos nas informações jurídica e técnica 

de 22 de agosto e 23 de agosto de 2012, respetivamente, que abaixo se transcrevem e de 

que devem ser dadas conhecimento ao requerente. ------------------------------------------------------ 

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

 -------- “O interessado Carlos Alberto Batista Monteiro, pretende a legalização da 

construção de um portão que dá para a via pública e que abriu num muro em alvenaria que 

delimita a sua propriedade da via pública. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Após as devidas averiguações já não subsistem dúvidas que o pretendido portão dá 

efetivamente e diretamente para a via publica, conforme informação de 1 de fevereiro 

último da fiscalização. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A pretensão do requerente foi objeto de informação técnica de 16 de abril último na 

qual se refere que o portão pretendido deverá ser recuado 3 metros para o interior do lote 

(parcela de terreno) relativamente ao muro da vedação, com vista a garantir as melhores 

condições de segurança e visibilidade dos condutores. --------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- Concorda-se inteiramente com tal informação técnica pois, de facto, a 

obrigatoriedade do afastamento da implantação do portão relativamente à via pública 

prende-se precisamente com questões de segurança rodoviária e de pessoas e bens que na 

via pretendam entrar vindos do dito portão ou nele pretendam entrar vindos da via pública. -- 

 -------- Por outro lado, de acordo com a mesma informação técnica, a dita via pública na 

parte que confina com a parcela do requerente, encontra-se ladeada por um muro em 

alvenaria de construção já antiga, não se colocando por isso qualquer questão de legalidade 

quanto ao seu afastamento ao eixo da via. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Parece assim que o portão não poderá ser colocado como pretende o requerente, no 

enfiamento do muro que limita a sua propriedade da via pública, por a isso se oporem razões 

de segurança, devendo ser recuado 3 metros como bem refere a informação técnica de 

16.04.2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para o caso de não lhe ser permitida a implantação do portão no local pretendido, o 

requerente pretende encerrar o troço do muro aberto para implantação do portão, com 

gradeamento em ferro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Crê-se que nada obsta a tal encerramento desde que o mesmo se mostre executado 

de tal forma consolidada definitiva que impeça total e completamente a sua utilização como 

acesso de e para a via pública. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para além do encerramento dever cumprir tal função de “encerrar” aquele troço de 

muro, deverá ainda ser executado de tal forma que seja tecnicamente adequado à função 

pretendida e se integre com o mínimo de coerência estética na envolvente, uma vez que 

confronta com a via publica e por isso está sujeito a licenciamento (cfr. artigo 6-A n.º1 alínea 

b) do D.L. 555/99 na sua atual redação). --------------------------------------------------------------------- 

 -------- EM CONCLUSÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- I – A pretensão do requerente de legalizar a construção do portão no local pretendido 

não poderá ser deferido, por colocar em causa a segurança de pessoas e bens que entrem ou 

saiam pelo dito portão para a via pública, atenta a sua proximidade com a estrada. ------------- 

 -------- II – A pretensão do requerente poderá ser deferido desde que o portão seja recuado 

mais de 3 metros, a fim de assegurar a segurança da sua utilização. --------------------------------- 

 -------- III - Caso não seja legalizada a construção do portão (com o devido recuo 

relativamente à via pública), o troço do muro derrubado deverá ser encerrado de forma a 

fisicamente ser impedido qualquer acesso por esse local entre a via pública e a parcela de 
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terreno, podendo o encerramento ser efetuado com qualquer material que cumpra aquele 

objetivo (encerrar) e se mostre compatível em termos estéticos com a envolvente. --------------- 

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

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

 -------- “Face à exposição do requerente do dia 27 de abril de 2012 foi solicitado parecer 

jurídico, parecer esse que deu entrada nestes serviços no 6 de julho de 2012. ---------------------- 

 -------- Tendo em conta o parecer informa-se o requerente que a “legalização do portão no 

local pretendido não poderá ser deferido, por colocar em causa a segurança de pessoas e 

bens que entrem ou saiam pelo dito portão para a via pública.” --------------------------------------- 

 -------- Só poderá ser “deferida a pretensão do requerente desde que o portão seja recuado 

mais de 3 metros”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa caso o requerente não recue o portão no mínimo 3 metros, “o troço 

do muro derrubado deverá ser encerrado de forma a fisicamente ser impedido qualquer 

acesso por esse local, podendo o encerramento ser efetuado com qualquer material que se 

mostre compatível em termos estéticos com a envolvente”. -------------------------------------------- 

 -------- Caso seja efetuado o encerramento deverão os serviços da fiscalização confirmá-lo. --- 

 -------- Deverá dar-se conhecimento ao requerente do parecer jurídico de 5 de julho de 2012. - 

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

 -------- ABERTURA DE PORTADA PARA PRÉDIO URBANO ENCRAVADO, NA VILA:- Presente 

um requerimento da empresa PDE Ibérica – Participações e Desenvolvimento Empresarial, 

Lda., com sede na Avenida da Praia da Vitória, freguesia de São Sebastião da Pedreira, 

município de Lisboa, na qualidade de proprietária de um prédio urbano localizado na Vila de 

S. Brás de Alportel, conforme planta anexa ao pedido, em que é requerido a abertura de 

uma entrada para o Parque Roberto Nobre, com a colocação de um portão, dado que o 

prédio se encontra encravado, sem acesso à via pública. ------------------------------------------------ 

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

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão pelos motivos expostos na informação jurídica de 22 de agosto de 2012, que 

abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento à firma requerente. -----------------. 

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

 -------- “A interessada PDE Ibérica-Participações e Desenvolvimento Empresarial, Lda., na 

REQUERIMENTOS 
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qualidade de proprietária do prédio urbano constituído por “terreno para a construção 

urbana” descrito na Conservatória do Registo Predial de S. Brás de Alportel sob o n.º 8558 e 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 7216, vem requerer “a abertura de uma entrada 

para o referido prédio diretamente para o Parque Roberto Nobre”. ----------------------------------- 

 -------- A interessada refere que o seu prédio se encontra encravado e sem qualquer outra 

possibilidade de acesso à via pública. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pela informação prestada pela fiscalização verifica-se que o prédio em causa é a 

parte sobrante de uma operação urbanística que ocupa todo o quarteirão. ------------------------ 

 -------- O terreno em causa situa-se no “miolo” do quarteirão para onde dão as traseiras dos 

edifícios construídos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se ainda que o local onde a interessada pretende colocar a portada 

confronta, não com o “arruamento público”, mas sim com terrenos do domínio privado da 

Câmara adquiridos por negócio de direito privado (Lagar do Sr. José Féria). ------------------------ 

 -------- Atualmente a Câmara instalou nesse terreno o “Parque Roberto Nobre” enquanto 

não lhe der outro destino mais adequado. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Acresce ainda que se o terreno da requerente se encontra atualmente encravado, tal 

situação foi provocada voluntariamente pelo seu proprietário, pois originariamente, antes da 

operação urbanística efetuada, o mesmo tinha acesso à via pública. --------------------------------- 

 -------- Verifica-se assim que, pelo lado norte, o terreno da requerente não confina com a via 

publica mas com o terreno do domínio privado da Câmara que se não mostra onerado com 

qualquer servidão de passagem, encontrando-se o mesmo por aquele lado (sul) vedado em 

toda a extensão com um muro em alvenaria. --------------------------------------------------------------- 

 -------- É precisamente neste muro de alvenaria na parte em que confronta com o terreno da 

requerente, que esta pretende abrir uma portada. -------------------------------------------------------- 

 -------- Ora, tratando-se do terreno do domínio privado da Câmara não onerado com 

qualquer servidão não tem o requerente o direito de por ele passar ou para ele abrir portada.  

 -------- Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por se tratar de terreno do domínio privado do município que não se mostra onerado 

com qualquer servidão, designadamente de passagem a favor do prédio da requerente, não 

tem esta o direito de por ele passar ou para ele abrir portada, razão pela qual a pretensão da 

requerente deve ser indeferida. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É, salvo melhor opinião quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ----------------- 
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 -------- REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE JOHN CLIFFE E SUSAN PURVIS, EM CAMPINA:- 

Presente um requerimento de John Cliffe e Susan Purvis, residentes em Campina, neste 

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

no referido local. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 01 de agosto de 2012, que a seguir se transcreve, o seguinte: -------------------------------------- 

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

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 22 de outubro de 2012. ----------------- 

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

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de março, com redação pelo DL n.º 228/2009, 

de 14 de setembro e Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho1, alterada pela Portaria 

n.º 138/2012 é comunicado que a moradia – casa da nora - com 3 quartos e capacidade para 

6 pessoas, no Sítio da Campina, em São Brás de Alportel. ------------------------------------------------ 

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

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada o Alvará de Utilização n.º 10 de 

01/04/2011 comprovando a sua legalidade. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 2- O presente registo foi instruído corretamente a 26/07/2012 pelo que a 

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

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

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

 -------- 3- Preferencialmente durante o período de 60 dias úteis (até 22 de outubro de 2012) 

subsequentes à entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal 

poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de 

forma a verificar o respetivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, 

sendo que, em caso de incumprimento, o registo será cancelado. ------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se a comunicação de registo de moradia para 

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

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

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

                                                 
1 Rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 45/2008, publicada no Diário da República, 1ª Série, n.º 162 de 22 de Agosto de 2008. 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2012/08/28  Página 16 

 -------- LICENCIAMENTO DA FESTA DO PERAL – RATIFICAÇÃO:- Presente um requerimento 

do Grupo Cultural e Desportivo do Peral, com sede no sítio do Peral, neste município, a 

solicitar licença para a realização da “Festa do Peral” num recinto improvisado localizado no 

sítio do Peral, nos dias 25 e 26 de agosto, das 19 horas às 2 horas em cada um dos dias. ------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 

Vice-Presidente de 8 de agosto de 2012 no qual foi autorizado a realização do evento no 

local pretendido e autorizada a emissão da licença especial de ruído para os dias e horários 

pretendidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DO  STOCK – OUT NO JARDIM CARRERA VIEGAS:- Presente um 

requerimento da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, 

n.º 1, nesta vila, a solicitar licença para a realização da “Feira de Setembro – Stock Out 

S. Brás”, em recinto público localizado no Jardim Carreira Viegas, nos dias 31 de agosto das 

19 horas à 1 hora, 1 de Setembro das 17 horas à 1 hora e 2 de Setembro das 15 horas às 23 

horas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para os dias e horários 

pretendidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DO 20.º PASSEIO MOTARD – RATIFICAÇÃO:- Presente um 

requerimento do Motoclube “Os Unidos da Estrada”, com sede na Rua Aníbal Rosa da Silva, 

n.º 2, nesta Vila, a solicitar licença para a realização de Passeio Motard integrado nas 

comemorações do 20º Convívio, em vias públicas do concelho, no passado dia 12 de agosto, 

a partir das 10 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 

Vice-Presidente de 8 de agosto de 2012 no qual foi autorizado a realização do evento. --------- 
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 -------- PEDIDO DE PARECER – SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CAIXILHARIA NA ESCOLA POETA 

BERNARDO DE PASSOS (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -------------------------- 

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

 -------- “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 26º sob 

epígrafe “contratos de prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se 

venham a 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: Substituição Parcial de Caixilharia na Escola 

Poeta Bernardo de Passos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 7.400,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 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 aplicável. -------------------- 

 -------- À consideração superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- PO ALGARVE 21 – REPROGRAMAÇÃO 2011 – AUMENTO DAS TAXAS DE 

COMPARTICIPAÇÃO:- Presente o ofício n.º S03365-201207-GFC, de 06 de agosto, remetido 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, a informar do 

aumento das taxas de comparticipação dos Projetos inseridos do PO Algarve 21 decorrente 

da reprogramação ocorrida no ano 2011. -------------------------------------------------------------------- 

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

 ------ TARIFA A PRATICAR PELA ALGAR NO ANO DE 2013:- Presente o ofício n.º S02056-

201208-DAF de 10 de agosto corrente, remetido pela Algar – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, Sociedade Anónima, com sede em Faro, a informar que o valor da tarifa a 

praticar em 2013 será de 34,33€/t. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – INTERVENÇÃO DEVIDO AO 

INCÊNDIO CATRAIA/S. BRÁS DE ALPORTEL:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro 

apresentou uma informação síntese sobre o assunto em epígrafe. ----------------------------------- 

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

 -------- “PONTO DE SITUAÇÃO – APOIO A POPULAÇÕES APÓS O INCÊNDIO DE JULHO DE 

2012 “CATRAIA – SÃO BRÁS DE ALPORTEL” ---------------------------------------------------------------- 

 -------- No decurso do incêndio Catraia – São Brás de Alportel – que devastou os territórios de 

São Brás de Alportel e Tavira, de 18 a 26 de julho do corrente, a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, em parceria com entidades, associações e comunidade em geral, iniciou, 

desde logo, um conjunto de procedimentos, tendo em vista o apoio das populações que 

foram vítimas deste flagelo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Apresentam-se de forma muito sintética as principais ações desenvolvidas e o seu 

ponto de situação: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Apoio alimentar, junto das famílias que perderam os seus haveres, numa parceria 

entre os serviços sociais da câmara, rede de voluntariado e bombeiros voluntários. -------------- 

 -------- Este apoio foi fundamental nos primeiros dias do pós-incêndio. ------------------------------ 

 -------- Neste momento está a ser preparada uma grande distribuição de alimentos, com o 

apoio do Banco Alimentar do Algarve e serão entregues igualmente senhas para aquisição de 

alimentos [1.600,00€), numa colaboração da Cáritas Diocesana do Algarve. ----------------------- 
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 -------- > Acompanhamento social das famílias afetadas, no terreno, pelos Serviços Sociais 

da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste momento continuam a ocorrer visitas semanais e posteriormente este trabalho 

ficará integrado no Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social, a 

desenvolver para intervir neste território. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Apoio psicológico junto das populações afetadas – pelo Serviço Municipal de 

Psicologia, com a colaboração da Unidade de cuidados na Comunidade do centro de Saúde 

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

 -------- Neste momento continuam a ocorrer visitas assíduas e posteriormente este trabalho 

ficará integrado no Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social, a 

desenvolver para intervir neste território. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Distribuição de rações a animais mais vulneráveis, com a colaboração do 

Consultório Veterinário municipal ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- > Cuidados de saúde a pessoas e animais – com a colaboração da Unidade de 

Cuidados na Comunidade do centro de Saúde de São Brás e do Consultório Veterinário 

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

 -------- Este trabalho foi fundamental nos primeiros dias do pós-incêndio. -------------------------- 

 -------- Neste momento a equipa da Unidade de Cuidados na Comunidade, com o apoio da 

Unidade Móvel de Saúde, continua a fazer este acompanhamento. ----------------------------------- 

 -------- > Levantamento das perdas em habitações, para elaboração de diagnóstico de 

necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De imediato, foi possível colocar no terreno equipas do Departamento Técnico da 

Câmara Municipal, a par das equipas dos Serviços Sociais e ainda com o apoio dos técnicos 

da Segurança Social, para estimar os prejuízos, prioritariamente focados nos prejuízos 

habitacionais, com vista à preparação do diagnóstico de necessidades, o qual serve de base 

ao Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social. --------------------------------------- 

 -------- > Colaboração no estudo desenvolvido pelo INE, Instituto Nacional de Estatística ----- 

 -------- O apurado trabalho das equipas dos Serviços Sociais e do Departamento Técnico, de 

imediato no terreno, tornaram possível num tempo recorde, fazer o levantamento que serviu 

de base ao Estudo do Instituto Nacional de Estatística, cuja elaboração foi uma das medidas 

apontadas na Portaria publicada pelo Governo a 1 de agosto na sequência do incêndio. -------- 

 -------- > Colaboração no levantamento de perdas agrícolas ------------------------------------------ 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Numa parceria entre a Direção Regional de Agricultura, os Serviços Sociais e o 

departamento técnico da Câmara Municipal foi possível desenvolver este trabalho com a 

maior proximidade possível às populações afetadas, para o melhor apuramento das perdas 

em termos de potencial produtivo, essencial para estimar os apoios que poderão ser 

destinados à sua reposição. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Apoio no Restabelecimento de ligações elétricas, água e outras ------------------------- 

 -------- Este trabalho está a ser desenvolvido com o apoio das equipas da EDP e outras 

empresas das especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Apoios na limpeza dos escombros e outros trabalhos  --------------------------------------- 

 -------- Pequenos trabalhos mais urgentes foram de imediato realizados para ajudar as 

populações a restabelecer as suas rotinas diárias. --------------------------------------------------------- 

 -------- > Colaboração na atribuição de apoios sociais --------------------------------------------------- 

 -------- Desde que foi publicada a portaria com a descrição dos apoios sociais, dirigidos às 

populações afetadas, em conjunto com os técnicos do Centro Distrital de Segurança Social, 

foi possível aos Serviços Sociais da autarquia, criar as melhores soluções para, junto, das 

populações, proceder ao preenchimento dos requerimentos a solicitar estes pedidos, 

descriminados na informação em anexo. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste momento, e até dia 2 de outubro, continua a decorrer o período de entrega dos 

requerimentos para solicitar estes apoios sociais, junto da Loja de Solidariedade e Segurança 

Social, às quartas-feiras.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Os apoios começaram a ser atribuídos a 16 de agosto do corrente.-------------------------- 

 -------- > Apoio na recuperação das habitações / Contrato Local de Desenvolvimento Social - 

 -------- A recuperação das habitações é a preocupação fundamental, para repor o conforto e 

bem-estar às famílias que perderam o seu lar e modo de vida. Neste sentido, foram 

realizados desde logo os levantamentos das perdas e neste momento encontram-se em 

elaboração os projetos de execução destas obras de recuperação. ------------------------------------ 

 -------- Este trabalho, da maior importância para as populações, constituirá um dos eixos do 

plano de ação do contrato local de desenvolvimento social, cujo protocolo de compromisso 

foi assinado a 20 de agosto, pelo Sr. Secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança 

Social, Marco Costa, pelo Presidente da Direção do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia, Paulo Silva, enquanto entidade 

coordenadora local deste contrato, e pelo Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 
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Alportel, António Eusébio. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Este contrato consubstancia-se num projeto a ser desenvolvido ao longo de 2 anos, o 

qual integrará um vasto conjunto de ações, em 5 diferentes eixos de intervenção: 

empregabilidade e empreendedorismo; apoio familiar e parental; capacitação das 

comunidades; informação e acessibilidades; e recuperação de habitações. ------------------------- 

 -------- (em anexo: informação base para contrato e normas orientadoras). ------------------------ 

 -------- > Apoio à reabilitação de anexos, hortas e outros locais dos quais depende a 

subsistência das famílias ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Alguns anexos e edificações não integradas no plano de ação mencionado 

anteriormente poderão ainda ser alvo de algumas ações de solidariedade, com a 

colaboração da Câmara Municipal, mediante o fundo solidário “Renascer das Cinzas” e de 

movimentos e associações, de cariz social e voluntário. -------------------------------------------------- 

 -------- > Apoio à aquisição de recheio para as habitações --------------------------------------------- 

 -------- Com a colaboração da parceria “Banco alimentar /Entreajuda” e de muitas entidades 

e associações que se têm vindo a associar a esta causa, está a ser elaborada, com a 

colaboração da Rede de Voluntariado “São Brás Solidário” a melhor estratégia para apoiar 

as famílias no recheio das suas habitações. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- > Outros apoios ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Um conjunto de apoios estão a ser disponibilizados por parte de associações, 

empresas e diversas entidades. A coordenação desta ajuda, em função das necessidades dos 

agregados, está a ser efetuada em parceria pelos Serviços da Câmara Municipal e pela Rede 

de Voluntariado “São Brás Solidário” sedeada na Junta de Freguesia. -------------------------------- 

 -------- > Fundo Solidário “Renascer das Cinzas” ----------------------------------------------------------- 

 -------- Para acolher os donativos de todos aqueles que pretendem ajudar nesta missão 

solidária de ajuda, a Serra e as suas gentes a renascer das cinzas, o município criou uma 

conta solidária no Banco Espírito Santo (BES), a qual contou com um forte incremento desde 

a sua criação, nomeadamente através do depósito da receita total de bilheteira da edição de 

2012 da Feira da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Esta conta continua aberta para receber os donativos de todos quantos desejem 

juntar-se a esta missão solidária, de modo a ajudar quem mais precisa.” --------------------------- 

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- PROTOCOLO DE PARCERIA COM A ASMAL – ASSOCIAÇÃO DE SAÍDE MENTAL DO 

ALGARVE – QUINTA DO PERAL:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou o 

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho a celebrar com a ASMAL – Associação de 

Saúde Mental do Algarve. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Protocolo de Colaboração ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro outorgante: ASMAL Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), 

pessoa coletiva número 502780320, instalada no loteamento industrial de Loulé, nº 6, 8100-

272 em Loulé, representados pela sua Presidente Fernanda Cinturão Pacheco Pires e Vice-

Presidente Maria Leonarda Correia Gregório Teixeira da Silva adiante designado por ASMAL. - 

 -------- Segundo outorgante: Município de S. Brás de Alportel, com sede institucional na Rua 

Gago Coutinho, n.º 1, pessoa coletiva número 503219924, neste ato representado pelo seu 

Presidente da Câmara Municipal, António Paulo Jacinto Eusébio, que tem como uma das suas 

atribuições a valorização, Interpretação e divulgação do património cultural, especialmente 

através do Centro de Interpretação e Educação Ambiental “Quinta do Peral” é um espaço de 

aprendizagem e de convívio entre gerações, onde é possível redescobrir os valores do campo, 

participando nas tarefas da vida rural, mediante a recriação de uma tradicional quinta do 

barrocal Algarvio, localizada na antiga Escola Primária do Peral, adiante designado por 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- É celebrado o presente protocolo de Colaboração, considerando a missão e os valores 

de cada uma das partes, que se deverá reger de acordo com as seguintes cláusulas:  ------------ 

 -------- Cláusula 1º - Objetivos da Parceria: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Descobrir os valores do campo e a colaborar nas tarefas quotidianas da vida na 

quinta;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Proporcionar uma experiência enriquecedora de contacto com a natureza e de 

redescoberta do mundo rural assim como a utilização de recursos locais; --------------------------- 

 -------- 3. Possibilitar uma qualidade de vida capaz de fomentar um estado físico e emocional 

saudável, junto a pessoas com doença e /ou debilidade mental; --------------------------------------- 

 -------- 4. Melhorar a capacidade cognitiva, de comunicação e socialização, junto a pessoas 

com doença e/ou debilidade mental; -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5. Motivar o adulto com doença e/ou debilidade mental para a partir dele próprio 
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adquirir o respeito pela natureza e pela vida animal, assim como a preservação do meio 

ambiente; ajustado aos seus interesses; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Ensinar formas de manter comportamentos desejáveis e maneiras de evitar 

comportamentos indesejáveis; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7. Fomentar a inclusão social das pessoas com doença e/ou debilidade mental; --------- 

 -------- Cláusula 2º - Competências da ASMAL ------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Assegurar o transporte dos utentes até ao local da atividade e regresso às 

instalações da ASMAL, de acordo com o calendário e horário estipulado; --------------------------- 

 -------- 2. Disponibilizar pelo menos 1 técnico para acompanhamento dos utentes às 

atividades e prestar a devida colaboração; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3. Disponibilizar um técnico que anualmente tem a iniciativa de contactar com a 

entidade parceira para a planificação e organização das atividades do ano seguinte; ------------ 

 -------- 4. Garantir o material acordado para a realização da atividade; ----------------------------- 

 -------- 5. Acordar com a entidade parceira o destino e pertenças dos resultados das 

atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 3º - Competências da Entidade Parceira  ---------------------------------------------- 

 -------- Compete ao Município de São Brás de Alportel através da sua quinta pedagógica no 

Peral: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Disponibilizar o espaço físico para a realização das atividades; ---------------------------- 

 -------- 2. Disponibilizar técnico(s) da equipa para em articulação com a técnica da ASMAL, 

planificarem e colaborarem na execução das atividades; ------------------------------------------------ 

 -------- 3. Disponibilizar o material acordado entre as partes. ------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 4º Vigência  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e durará pelo prazo de 

um ano, considerando-se automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos se não 

for denunciado por qualquer das partes com a antecedência mínima de noventa (90) dias em 

relação ao seu prazo inicial ou a qualquer das suas posteriores renovações. ------------------------ 

 -------- Cláusula 5º Casos Omissos ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As dúvidas e omissões resultantes da aplicação deste protocolo serão resolvidas por 

acordo entre as partes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 6º Imposto Selo  ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O presente protocolo está isento do imposto de selo por força do disposto na alínea a) 

DELIBERAÇÕES 
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do Art.º 5º, conjugado em o disposto na alínea s) do nº 3 e nº 1, ambos Art.º3º do Código 

Imposto de Selo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo foi aprovado por deliberação da reunião de Câmara de _____ de 

_______ de dois mil e doze.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As partes estão de acordo com o conteúdo do presente Protocolo de colaboração, o 

qual vai ser assinado em duplicado, sendo um exemplar para cada uma das partes. ------------- 

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

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------------- 

 -------- PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO – ASMAL – ASSOCIAÇÃO 

DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou um 

Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho a celebrar 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 2 meses, tendo iniciado a 14 de setembro e 

término a 23 de novembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------- 

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

poderes ao Senhor Vice-Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------- 

 -------- CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 

E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL - DENÚNCIA DE PROTOCOLO:- Presente a 

comunicação de 19 de julho de 2012, remetida pelo CCD – Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, a informar 

que pretende denunciar o protocolo celebrado com esta autarquia em 15 de setembro de 

2010, no âmbito das “Atividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho” 

com efeitos a 15 de setembro de 2012. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a denúncia do protocolo. ---- 

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR 

VIEGAS – ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:- O Senhor Vice-Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro, apresentou o protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas de S. Brás de Alportel no âmbito das atividade de enriquecimento do 1º 

ciclo, que abaixo se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ACESSO AO APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO 
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PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Despacho da Senhora Ministra da Educação, número catorze mil, quatrocentos e 

sessenta, barra, dois mil e oito, de vinte e seis de maio, alterado e republicado pelo Despacho 

número oito mil seiscentos e oitenta e três, barra, dois mil e onze, de vinte e oito de junho 

define as normas a observar na oferta e funcionamento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, no Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público, e de Animação e Apoio à Família na 

Educação Pré-Escolar, bem como o respetivo Regulamento de Acesso ao Apoio Financeiro a 

conceder pelo Ministério da Educação. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nos termos do previsto no referido Despacho, e de acordo com o Contrato número 

cento e oitenta de dois mil e nove na sua cláusula terceira, Atividades de Enriquecimento 

Curricular, pretende a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel, promover o acesso ao 

ensino de inglês, atividade física e desportiva, e atividades lúdico-expressivas (expressão 

plástica, expressão musical e TICs -Tecnologias da Informação e Comunicação) aos alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento. --------------------------------------------------------- 

 -------- Assim, e conforme o previsto no referido Despacho, entre: ------------------------------------ 

 -------- A CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho 

n.º 1, em S. Brás de Alportel, Pessoa Coletiva n.º 503.219.924, representada pelo seu Vice-

Presidente Vítor Manuel Martins Guerreiro, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE,   

 -------- E o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL, 

com sede na Escola Secundária José Belchior Viegas, sítio da Calçada, em S. Brás de Alportel, 

Pessoa Coletiva n.º 600.083.438, representado pela Diretora do Agrupamento de Escolas, 

Violantina da Felicidade Hilário, adiante designada por SEGUNDO OUTORGANTE, ---------------- 

 -------- É celebrado o presente Protocolo de parceria e Cooperação que se regerá pelas 

seguintes cláusulas:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------------------------------------------- Primeira -------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------(Objeto do protocolo) ------------------------------------------------------ 

 -------- O presente Protocolo de Cooperação fixa os termos da parceria entre os outorgantes 

com vista à implementação do Programa de Generalização do Ensino de Inglês, Atividade 

Física e Desportiva, e Atividades Lúdico-Expressivas (Expressão Plástica, Expressão Musical e 
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TICs -Tecnologias da Informação e Comunicação) no Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público 

no Município de São Brás de Alportel, o qual se desenvolve ao longo do ano letivo dois mil e 

doze, barra, dois mil e treze, em regime de complemento educativo de frequência gratuita. --- 

 ---------------------------------------------- Segunda -------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------- (Período de vigência do protocolo) --------------------------------------------- 

 -------- O presente Protocolo de Cooperação vigora durante o ano letivo de dois mil e doze, 

barra, dois mil e treze. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------------Terceira --------------------------------------------------------------- 

 -------- (Identificação do número de alunos e do número de turmas a constituir, definição 

do horário semanal, do local de funcionamento e do número de docentes a contratar) ------- 

 -------- Para o ano letivo de dois mil e doze, barra, dois mil e treze os outorgantes preveem 

que todas as atividades decorram no seguinte horário – das 15h45 às 17h30, em todas as 

escolas do primeiro ciclo existentes no município: --------------------------------------------------------- 

 -------- Um - Programa de Generalização de Inglês: ------------------------------------------------------ 

 -------- a) O número de alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público a frequentar seja de 

(342) trezentos e quarenta e dois, e que para efeitos do cumprimento do presente protocolo 

sejam constituídas (23) vinte e três turmas, sendo onze de primeiro e segundo ano, e doze de 

terceiro e quarto anos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) O tempo letivo semanal da disciplina de inglês será de noventa minutos, divididos, 

em dois períodos regulamentares de quarenta e cinco minutos, em dias alternados da 

semana; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) O número de professores de inglês necessário será de cinco. ------------------------------- 

 -------- Dois – Atividades Lúdico-Expressivas (Expressão Plástica e Expressão Musical): -------- 

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (334) trezentos e trinta e quatro, e que, para 

efeitos do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (23) vinte e três turmas para a atividade; --------- 

 -------- b) O tempo letivo semanal da atividade seja de noventa minutos por turma, para o 

primeiro, terceiro e quarto anos, repartido em dois períodos de quarenta e cinco minutos, em 

dias alternados, e de cento e trinta e cinco minutos para o segundo ano, repartido em três 

períodos de quarenta e cinco minutos, em dois dias alternados; --------------------------------------- 

 -------- c) A duração destas atividades será semestral, sendo que as turmas que tiverem 

expressão musical no primeiro semestre, terão expressão plástica no segundo, e vice-versa;  
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 -------- d) O número de professores necessário será de cinco; ------------------------------------------- 

 -------- Três - Atividade Física e Desportiva: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (352) trezentos e cinquenta e dois, e que, 

para efeitos do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (23) vinte e três turmas para a atividade; --------- 

 -------- b) O tempo letivo semanal da atividade seja de cento e trinta e cinco minutos por 

turma, repartido em três períodos de quarenta e cinco minutos, em dias interpolados; e de 

noventa minutos nas escolas rurais;  -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) O número de professores necessário será de sete. --------------------------------------------- 

 -------- Quatro - Atividades Lúdico-Expressivas Ensino das TICs (Tecnologias de Informação 

e Comunicação): --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (215) duzentos e quinze, e que, para efeitos 

do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do terceiro e 

quartos anos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (12) doze turmas para a 

atividade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- b) O tempo letivo semanal da atividade seja de quarenta e cinco minutos por turma, -- 

 -------- c) O número de professores necessário será de dois. --------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- Quarta --------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------- (Obrigações dos Outorgantes) ------------------------------------------------ 

 -------- No âmbito do presente Protocolo de Cooperação: ------------------------------------------------ 

 -------- Um - Compete à Câmara Municipal de São Brás de Alportel: -------------------------------- 

 -------- a) Disponibilizar as salas de aula e outros espaços necessários ao funcionamento das 

atividades definidas na cláusula anterior; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Criar condições para a promoção e realização das atividades previstas nos pontos 

dois, três e quatro da cláusula anterior;  --------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Colocar pessoal de ação educativa para apoio no acompanhamento e vigilância das 

atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Assegurar o transporte dos alunos nos casos em que haja necessidade; ---------------- 

 -------- Dois - Compete ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de 

Alportel: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Colaborar na seleção e recrutamento dos professores necessários;----------------------- 

 -------- b) Assegurar o pessoal necessário à vigilância dos alunos e acompanhamento das 
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atividades, entre as quinze horas e quinze minutos e as dezassete horas e trinta minutos; ------ 

 -------- c) Afixar informação sobre o Programa nos locais apropriados e contactar com os 

Encarregados de Educação no sentido de averiguar e registar do respetivo interesse na 

frequência da disciplina; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Acompanhar pedagogicamente as atividades, promovendo a respetiva articulação 

entre os professores das AEC’s e os professores titulares de turma, desde a planificação, 

desenvolvimento e avaliação das atividades, e elaborar os respetivos relatórios. ------------------ 

 -------- Três - Todos os parceiros acordam partilhar informação relativa aos registos 

biográficos dos professores no âmbito do Programa, de que constem os seguintes 

documentos: curriculum vitae e documentos comprovativos das habilitações académicas e 

da experiência de trabalho do docente com crianças e jovens. ---------------------------------------- 

 -------- Quatro - Todos os parceiros acordam pela obrigatoriedade de realização de 

reuniões trimestrais para avaliação local conjunta das atividades e pela disponibilização 

de todas as informações solicitadas pela Comissão de Acompanhamento do Programa.” ---- 

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

poderes ao Senhor Vice-Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA 

DO CALDEIRÃO:- Presente o fax n.º 068/2012, de 20 de agosto de 2012, remetido pela 

Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, com sede no Barranco do Velho, 

município de Loulé a solicitar que seja disponibilizada a verba do ano 2012 prevista no 

protocolo celebrado entre a autarquia e aquela associação. -------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba 

de € 16.500,00, em 2 tranches de igual montante, sendo a primeira paga durante o mês de 

setembro e a segunda durante o mês de outubro. -------------------------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA – VOTO DE SOLIDARIEDADE:- Presente o 

ofício n.º 12304, remetido pela Assembleia Municipal de Sesimbra no dia 23 de julho de 

2012, informando que foi aprovado, por unanimidade, em sessão extraordinária daquele 

órgão, realizada no passado dia 20 de julho, um voto de solidariedade para com as 

populações e suas famílias que sofreram a afronta do fogo devastador que ocorreu no 

passado mês de julho neste município. Foi ainda enaltecido o espírito de solidariedade e de 

grande capacidade de abnegação evidenciado pelas diferentes cooperações de bombeiros e 

militares que prestaram o seu apoio. Ainda uma palavra de apoio e encorajamento a este 
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executivo e trabalhadores desta autarquia que em cada hora viveram os problemas e 

necessidades da população. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ANPC – MENSAGEM DE AGRADECIMENTO:- Presente uma mensagem remetida pelo 

Sr. Comandante Operacional Nacional dirigindo-se a este executivo e a todos os 

trabalhadores desta autarquia que, direta ou indiretamente, estiveram envolvidos no 

incêndio do Algarve para agradecer a forma abnegada, competente e pronta com que mais 

uma vez materializaram esta missão em prol dos nossos concidadãos. ------------------------------ 

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

conhecimento aos trabalhadores que prestaram o seu apoio nas operações de combate ao 

incêndio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOUTIM – MANIFESTO DE SOLIDARIEDADE:- Presente o 

ofício n.º 4612, remetido pela Câmara Municipal de Alcoutim no passado dia 6 de agosto, 

informando que foi aprovado, por unanimidade, na reunião daquele órgão executivo, 

realizada no passado dia 25 de julho, um manifesto de solidariedade para com os Autarcas e 

população dos Concelhos de Tavira, São Brás de Alportel e Castro Marim, que foram 

afetados pelo grande incêndio que devastou a serra algarvia, bem como aprovou um voto de 

louvor aos bombeiros e populares que ajudaram no combate ao fogo. ------------------------------ 

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

 -------- PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – AGRADECIMENTO:- Presente uma 

comunicação do passado dia 6 de agosto, remetida pela Paróquia de São Brás de Alportel, a 

agradecer o subsídio de € 6.500,00 atribuído pela autarquia para ajuda do restauro da 

Capela de São Sebastião e a descrever todas as obras efetuadas na referida Capela, o que 

totalizou a importância de € 23.412,57. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS DO BAIRRO SOCIAL:- Presente uma 

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

ocupantes dos fogos números 8 e 10 do Bairro Social de 102 fogos 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 em atraso do fogo n.º 10 e mandar anular a dívida do 

fogo n.º 8 conforme informação anexa. ---------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 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 31 de julho a 27 de agosto de 2012 em curso, no uso 

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

 ---------- O Senhor Vice-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 3194 a 

3205, 3209 a 3244, 3264 a 3266, 3272 a 3283 no valor de € 100.883,41; ---------------------------- 

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

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

3186 a 3189, 3206, no valor de € 19.974,35; ---------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 3177 a 3180, 

3182 a 3185, 3190 a 3193, 3207 a 3208, 3245 a 3263, 3267 a 3270, 3284 a 3288, no valor de 

€ 242.240,40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 17h30m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O VICE-PRESIDENTE 

  

 


