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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 19/2012 

 

da reunião ordinária de 25 de setembro 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. João Carlos Mendonça D’ Aragão e Moura.  

 

 

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

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 185, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.320.150,05€ dos 

quais 1.317.556,69€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.593,36€ 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 usou da palavra a munícipe 

Custódia Natália Bento Nascimento Carrascalão, residente no sítio dos Machados, 

Cx. Postal 114-Z, neste município. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A munícipe Custódia Carrascalão comunicou que está presente na reunião por ser 

uma cidadã que se interessa pelas pessoas e neste momento está bastante preocupada com 

o futuro, pois na sua opinião as pessoas perderam a energia e acomodaram-se com as novas 

medidas impostas pelos governantes. Considera que as Câmaras Municipais ou mesmo as 

Juntas de Freguesia se devem unir e arranjar soluções para fazer o país andar para a frente, 

arranjar formas de motivar as pessoas a levantar os braços. -------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Dr. Vítor Guerreiro agradece a disponibilidade e refere que o mundo está 

a passar por grandes constrangimentos a nível económico, com a falta de emprego, a 

população perde a esperança e acaba por baixar os braços. -------------------------------------------- 

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo quinze horas, 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: -------- 

 --------  – Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo e Cultural de Machados; ------------------- 

 --------  – Auxílios Económicos a alunos carenciados; ----------------------------------------------------- 

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento de prestação de serviços, na Rua 1º de 

Junho;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Subsídio ASMAL – Transporte de utente; -------------------------------------------------------- 

 --------  – Apoio a internamento em Comunidade Terapêutica de Tiago Chumbinho; ------------- 

 --------  – Apoio a internamento em Comunidade Terapêutica de Ricardo Prazeres Vieira; ------ 

 --------  – Tomada de Oosição do Rali no Algarve. ---------------------------------------------------------- 

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



     

 

Reunião de 2012/09/25  Página 6 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma proposta do 

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

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

 -------- “AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – II PEDIDO ANO LETIVO 

2012/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 

carenciadas e por solicitação do Agrupamento de escolas José Belchior Viegas através de seu 

ofício n.º 649 ref. 8.26 de 24 de setembro de 2012 se solicita a atribuição de novos escalões a 

novos alunos e a alterações de mudança de escalão atribuído às famílias pela segurança 

social; valores em quadro que se anexam. Valor a transferir para agrupamento de escolas 

José Belchior Viegas 467,50€ (quatrocentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos). -- 
 

Ciclo de ensino/ 
Escalão  

Nº de alunos 
novos  

Valor de escalão Total do escalão 

Pré- Escolar - A  4 30€  120€ 

Pré – Escolar - B  7 15€ 105€ 

1º Ano 1º ciclo – A  1 45€ 45€ 

1º Ano 1º Ciclo – B  0 22,50€ 0€ 

2º Ano 1º Cicl9 – A  2 45€ 90€ 

2º Ano 1º ciclo – B  2 22,50€ 45€ 

3º Ano 1º Ciclo – A  3 50€ 150€ 

3º Ano 1º Ciclo - B 1 25€ 25€ 

4º Ano 1º ciclo – A  3 50€ 150€ 

4º Ano 1º ciclo – B  0 25€ 0€ 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 730€ ---- 

 -------- Alterações de escalões mudança de Escalão B para A  ----------------------------------------- 

 -------- 3 alunos 3º ano 75€ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 aluno de 22,50€ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 aluno pré 15€ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  TOTAL 112,50€ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- TOTAL GLOBAL = 842,50€ (Oitocentos e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos) 

 -------- Acerto de valor de alunos transferidos e/ou não colocados na 1º Listagem   ------------ 

 -------- 1 escalão B pré; 2 escalão A 1º ano; 5 escalão A 2º ano; 2 escalão B 2º ano = 375€ --- 

 -------- 842,50€ - 375€ = 467,50€” ----------------------------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTAS 
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autorizar a transferência da verba de 467,50€ (quatrocentos e sessenta e sete euros e 

cinquenta cêntimos) no prazo de 60 dias para o Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ------------------------------------------------------ 

 -------- APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE RICARDO PRAZERES 

VIERA:- Foi presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa ao 

assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica de Ricardo Prazeres Vieira ------ 

 -------- A toxicodependência constitui um dos mais graves flagelos da nossa sociedade, que 

importa combater, na construção de uma comunidade mais solidária e mais inclusiva. --------- 

 -------- A par da prevenção, que constitui acção prioritária neste campo, a reabilitação 

constitui igualmente um importante eixo de ação, para promover a recuperação e integração 

social dos toxicodependentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste âmbito, e no exercício das suas competências e atribuições, na área social, a 

Câmara Municipal procura prestar apoio, em parceria com o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, e de acordo com as disponibilidades financeiras da autarquia, ao 

tratamento e recuperação de toxicodependentes, residentes na área do município, oriundos 

de meios social e economicamente carenciados, de modo a possibilitar a sua reabilitação e 

integração na comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, dando continuidade à parceria que tem vindo a ser desenvolvida 

com o Instituto da Droga e da Toxicodependência, no âmbito de protocolo firmado com 

este Instituto em abril de 2010, de acordo com o definido na alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada na Lei n.º 5 A, de 2002, de 

11 de Janeiro, e em resposta a uma solicitação apresentada pela Equipa Técnica 

Especializada de Tratamento Sotavento/Olhão do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência (que junto se anexa), proponho a atribuição de um apoio mensal à 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA HORTA NOVA DA CÁRITAS DIOCESANA DE BEJA, no valor 

mensal de 70,00 euros, durante um período de 12 meses, para fazer face às despesas 

inerentes ao internamento do utente RICARDO PRAZERES VIEIRA, um jovem são-brasense, de 

31 anos de idade, que se encontra a ser seguido por aquela equipa desde julho de 2011, 
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por motivo de uma toxicodependência, sendo alvo de um projecto contínuo, vital para a 

sua recuperação e reintegração social. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A proposta de atribuição deste apoio tem igualmente em consideração a situação 

de débil contexto económico e social do agregado familiar em que o jovem se insere, a 

qual é atestada no parecer social, emitido pelo Serviços Sociais da Câmara Municipal, que 

junto se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Este agregado familiar é composto pela companheira e por uma menor, 

apresentando uma situação de carência económica e social, que tem vindo a ser 

acompanhada pelos Serviços Sociais da Câmara Municipal, alvo inclusive de alguns apoios 

sociais municipais, sendo pois reconhecida a manifesta insuficiência de condições para 

assegurar o pagamento do tratamento.” ------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 70,00 (setenta 

euros) por mês, durante 4 meses, de setembro a dezembro. Remeta-se cópia à Secção de 

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

 -------- APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE TIAGO 

CHUMBINHO:- Foi presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa ao 

assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica de Tiago Chumbinho -------------- 

 -------- A toxicodependência constitui um dos mais graves flagelos da nossa sociedade, que 

importa combater, na construção de uma comunidade mais solidária e mais inclusiva. --------- 

 -------- A par da prevenção, que constitui ação prioritária neste campo, a reabilitação 

constitui igualmente um importante eixo de ação, para promover a recuperação e integração 

social dos toxicodependentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste âmbito, e no exercício das suas competências e atribuições, na área social, a 

Câmara Municipal procura prestar apoio, em parceria com o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, e de acordo com as disponibilidades financeiras da autarquia, ao 

tratamento e recuperação de toxicodependentes, residentes na área do município, oriundos 

de meios social e economicamente carenciados, de modo a possibilitar a sua reabilitação e 

integração na comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, dando continuidade à parceria que tem vindo a ser desenvolvida 

PROPOSTAS 
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com o Instituto da Droga e da Toxicodependência, no âmbito de protocolo firmado com 

este Instituto em abril de 2010, de acordo com o definido na alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada na Lei n.º 5 A, de 2002, de 

11 de janeiro, e em resposta a uma solicitação apresentada pela Equipa Técnica 

Especializada de Tratamento Sotavento/Olhão do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência (e cujo relatório junto se anexa), proponho a atribuição de um apoio 

mensal à COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO AZINHEIRO DO G.A.T.O – GRUPO DE AJUDA A 

TOXICODEPENDENTES, com sede na Av. da República, 104 – 1º, em Faro, no valor de 70,00 

euros, durante um período de 12 meses, para fazer face às despesas inerentes ao 

internamento do utente TIAGO ALEXANDRE DIAS CHUMBINHO, um jovem são-brasense, de 29 

anos de idade, que se encontra a ser seguido por aquela equipa desde 18 de julho de 2005, 

por motivo de uma toxicodependência, sendo alvo de um projeto contínuo, vital para a sua 

recuperação e reintegração social. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A proposta de atribuição deste apoio tem igualmente em consideração a situação 

de débil contexto económico e social do agregado familiar em que o jovem se insere, a 

qual é atestada no parecer social, emitido pelo Serviços Sociais da Câmara Municipal, que 

junto se anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Este agregado familiar é desde há muito acompanhado pelos Serviços Sociais da 

Câmara Municipal, sendo reconhecida a manifesta insuficiência de condições para 

assegurar o pagamento do tratamento. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se anexa, de modo a atestar a situação atual, declaração de internamento, por 

parte da Comunidade do Azinheiro, como prova da localização atual do jovem Tiago 

Chumbinho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 70,00 (setenta 

euros) por mês, durante 4 meses, de setembro a dezembro. Dê-se conhecimento à Secção 

de Contabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- SUBSÍDIO ASMAL – TRANSPORTE DE UTENTE:- Foi presente uma proposta da 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se 

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

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

 -------- “Considerando o Plano de Apoios Sociais que a Câmara Municipal tem vindo a 

implementar, e dando continuidade à estratégia de proximidade e de trabalho em parceria, 
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que temos vindo a incrementar, com as instituições de solidariedade social do município e da 

região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e o desenvolvimento dos seus projectos de 

cariz social, que auxiliam a população do município de São Brás de Alportel, com respostas 

inexistentes na área do nosso território. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o extraordinário trabalho ao nível do apoio na integração e inclusão 

das pessoas com deficiência, que é desenvolvido pela ASMAL- Associação de Saúde Mental 

do Algarve, uma enorme mais-valia para a região. -------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o pedido efetuado por aquela instituição, na sequência do ocorrido no 

ano de 2011, no sentido de apoiar a utente SUSANA ISABEL DOS SANTOS GONÇALVES, no transporte 

para uso dos seus serviços, uma vez que como doente do foro da saúde mental, frequenta o 

Fórum Sócio Ocupacional da ASMAL em Faro. -------------------------------------------------------------- 

 -------- E atendendo à débil condição económica e social do seu agregado familiar, com 

parcos recursos financeiros, e com problemas ao nível da saúde mental, por parte dos pais, o 

que lhes provoca grandes condicionalismos no desenvolvimento das atividades da vida 

diária.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho à Câmara Municipal a atribuição de um apoio financeiro à ASMAL, que 

permita fazer face ao pagamento das despesas inerentes ao transporte da Susana 

Gonçalves, no valor de €621,20 (8 x 77,65€), referente ao pagamento dos passes dos meses 

de: janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do 

corrente ano de 2012. Excluem-se os meses de abril, maio, junho e julho, uma vez que 

durante este período a Susana esteve internada no Departamento de Psiquiatria do 

Hospital de Faro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta atribuir a verba de € 621,20 (seiscentos e vinte e um euros e vinte cêntimos) no 

prazo de 60 dias. Dê-se conhecimento à Secção de Contabilidade. ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 65/2011, DE CARLOS ALBERTO BAPTISTA MONTEIRO – COROTELO – 

LEGALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE ACESSO:- 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: ----------------------------------------------- 

 -------- 1º - Indeferir a pretensão pelos motivos expostos nas informações jurídica e técnica 

de 22 e 23 de agosto de 2012, respetivamente, e já transmitidas ao requerente; ----------------- 

 -------- 2º - Notificar o requerente para informar a Câmara Municipal no prazo de dez dias, 

qual das duas soluções apresentadas nas informações supra referidas foi a escolhida por 

forma a legalizar a situação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC. N.º 13/2012, DE FAUSTO BERNARDO LEJEUNNE E OUTRA – FARROBO – 

ALTERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DESPORTIVA ESPECIALIZADA (DESPORTO EQUESTRE) E 

EXPLORAÇÃO DE EQUÍDEOS:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 13/2012, em que Fausto Bernardo Lejeunne e Outra, residentes no sítio do Farrobo – 

Quinta Almadena, Caixa Postal 969-A, neste município, solicitam aprovação do projeto de 

arquitetura relativo à alteração para instalação desportiva especializada (desporto equestre) 

e exploração de equídeos, no sítio do Farrobo, neste município. -------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter para conhecimento do 

requerente os vários pareceres solicitados pela autarquia à Agência Portuguesa do 

Ambiente, ao Instituto Português do Desporto, ao Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente 

e Ordenamento do Território e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

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

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

 -------- “Relativamente ao projeto apresentado pelo requerente e no referente ao seu 

Projecto de Arquitectura são estes serviços a informar que, o mesmo se encontra em 

condições de merecer aprovação do ponto de vista arquitetónico. ------------------------------------ 

 -------- Informamos ainda que o projecto foi analisado pelas seguintes entidades: ---------------- 

 --------  Agência Portuguesa do Ambiente (deverá dar cumprimento ao parecer S05968-

201208- DRHI);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Instituto Português do Desporto (deverá dar cumprimento ao parecer 

REQUERIMENTOS 
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OE_SC_DIED_0047/2012); --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (deverá dar 

cumprimento ao parecer OF/4005/2012/DSVAAS/DRAPALG); ------------------------------------------ 

 -------- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (deverá dar 

cumprimento ao parecer S03278-201207-ORD). ----------------------------------------------------------- 

 -------- Assim informamos, e para cumprimento do n.º 3, do artigo 11.º do Decreto-Lei 

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

março, que o requerente deverá cumprir os pareceres e solicitações apontadas pelos 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- PROC. N.º 52/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 52/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 1 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 344 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do DL 26/2010 de 30 de março. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março poderá ser concedida a 
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licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente; -------------------------------------------------------------- 

 --------  - Declaração da ANET do Técnico para assumir a Direção de obra de edifícios. ----------- 

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

 -------- PROC. N.º 290/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 2 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 290/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 2 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 345 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do Dl 26/2010 de 30 de março. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2012/09/25  Página 16 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 291/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 3 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 291/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 3 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 346 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 
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com o art.º 88 do DL 26/2010 de 30 de março. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 292/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 4 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 292/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 4 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 346 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do DL 26/2010 de 30 de março. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 293/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 5 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 293/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 5 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 
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unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 348 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do DL26/2010 de 30 de março. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 294/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 6 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 294/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

REQUERIMENTOS 
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acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 6 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 349 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do DL 26/2010 de 30 de março. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------   - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; -------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 295/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 7 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 
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VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 295/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 7 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 350 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do DL 26/2010, de 30 de março. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 

original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 296/2006, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 

CAMPINA – LOTE 8 - CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM BANDA E MURO DE 

VEDAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL DE ACABAMENTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 296/2006, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda., com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, solicita licença especial para 

acabamentos de uma moradia unifamiliar correspondente ao Lote 8 do alvará do 

loteamento n.º 1/2006, nos termos do art.º 88º do D.L. n.º 26/2010, de 30 de março. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras e solicitar os documentos 

constantes na informação técnica de 18 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “A Algarsul – Sociedade de Construção Civil, Lda. através do requerimento n.º 351 de 

10 de setembro de 2012 vem solicitar emissão de licença especial de acabamentos de acordo 

com o art.º 88 do DL 26/2010 de 30 de março. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se que habitação unifamiliar está inserida no alvará loteamento n.º 1/2006 

do mesmo requerente no qual foi emitida um alvará de licença especial para acabamentos 

n.º 16/2012 (de infraestruturas de loteamento) em que foi concedido 5 meses para conclusão 

das obras (inicio: 22/08/2012 e termo: 22/01/2012). ----------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março poderá ser concedida a 

licença especial para conclusão de obras inacabadas “quando 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”. ---------------------------------------------- 

 -------- No caso de se conceder a licença especial para conclusão das obras inacabadas 

deverá o requerente entregar: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos 

emergentes de acidentes de trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Declaração do titular do ALVARÁ DE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ou 

EMPREITEIRO, que vai executar a obra no valor projetado, contendo as autorizações 

adequadas, a verificar no ato da entrega da licença ou autorização com a exibição do 
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original do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Corrigir a estimativa orçamental de 150,00€ para 500,00€; --------------------------------- 

 --------  - Apresentar o livro de obra existente. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 29/2012, DE ROSA CONTREIRAS GAGO – MESQUITA ALTA – ALTERAÇÃO 

DE PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 29/2012, em que Rosa Contreiras Gago, residente no sítio da Mesquita Alta, Caixa Postal 

573-A, neste município, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a alteração de 

prédio existente, de que é proprietária no sítio da Mesquita Alta, 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 21 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

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

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

 -------- “Vêm a requerente, na qualidade de titular do prédio urbano artigo n.º 2307, 

requerer a aprovação do projecto de arquitectura referente a alteração de prédio existente, 

que pretende executa no local em cima referido.----------------------------------------------------------- 

 -------- Dos elementos apresentados, não se notam inconvenientes de ordem técnica pelo 

que se propõem a aprovação do presente projecto de arquitectura. Deve o requerente 

apresentar os necessários projectos de especialidades no prazo de 6 meses. ----------------------- 

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

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

 -------- PROC. N.º 1/2011, DE MANUEL MARTINS NEGRÃO JÚNIOR, LDA. – CAMPINA – 

ALTERAÇÃO AO PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 1/2011, em que Manuel Martins Negrão Júnior, Lda., com 

sede na Rua Gago Coutinho, n.º 52, nesta Vila, solicita alteração ao projeto de arranjos 

exteriores relativo ao loteamento n.º 1/2012, sito na Campina, neste município. ----------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar as alterações apresentadas, 

com excepção do topo norte que deverá ser pavimentado com calçada portuguesa, devendo 

a obra ser acompanhada pelos serviços técnicos municipais, nos termos da informação 

técnica de 21 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado 

conhecimento à firma requerente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Vem o requerente submeter à apreciação destes serviços, a alteração do projecto de 

arranjos exteriores relativamente a materiais vivos e inertes do presente loteamento que 

pretende levar a efeito no local em cima referido, para construção de 16 lotes de habitação e 

um lote edifício multifamiliar. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Da solução apresentada estes serviços informam que relativamente as espécies e 

mobiliário urbano não se notam qualquer inconveniente de ordem técnica. ------------------------ 

 -------- Quanto à substituição de calçada de vidro por substituição de blocos de betão de 

encaixe do tipo Soplacas ou equivalente, deverá o assunto ser remetido á consideração 

Superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- PEDIDO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO:- Presente um requerimento de José 

Garcia Esteves e Maria Helena Fernandes Neves Esteves, residentes atualmente na Rua 

Leite de Vasconcelos, n.º 19 R/c. Esq., em Lisboa, a solicitar um lugar de estacionamento 

para deficientes motores para a sua viatura 88-LL-18, na Rua Aristides Sousa Mendes, neste 

município, em virtude de irem mudar a residência para este local. ------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação do sinal. ------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ATIVIDADE DE CONSULTA MÉDICA E ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL, NA RUA 1º DE JUNHO:- Presente um requerimento da firma SIIPEMOR – Soluções de 

Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial Unipessoal, Lda., com sede na Rua 1.º de 

junho, Lote 9 – 2.º drt., nesta Vila, na qualidade de potencial arrendatária, a solicitar que lhe 

seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de um estabelecimento de prestação de serviços na área de 

atividades de consulta médica (clinica geral, pediatria, dietética e nutrição) e escritório de 

apoio à atividade de construção civil, na Rua 1.º de junho, Lote 9 – 2.º esquerdo (fração C) e 

2º frente (fração D), 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 prestação de serviços na área de atividades de consulta médica (clinica 

geral, pediatria, dietética e nutrição) e escritório de apoio à atividade de construção civil, no 

local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à firma requerente.--------------------- 
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 -------- PROTOCOLO  - ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NOS JARDINS DE INFÂNCIA DO 

CONCELHO:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o protocolo a celebrar 

com o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel que abaixo 

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

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

 -------- “(Atividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho) --------------------- 

 -------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho n.º 1, Pessoa Coletiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente António 

Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, ---------------------------- 

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

MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho, n.º 1, pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção 

Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE,------------ 

 -------- É celebrado o presente PROTOCOLO, que se regerá pelas seguintes cláusulas:------------ 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA I --------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O presente protocolo tem por objetivo estabelecer uma parceria que visa a 

prossecução de atividades de desenvolvimento cultural, dirigidas às crianças e jovens que 

frequenta os Jardins de Infância do concelho de São Brás de Alportel; -------------------------------- 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA II -------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O segundo outorgante compromete-se a implementar a iniciação da Música nas 

Atividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho; ----------------------------------- 

 -------- 2 - O primeiro outorgante compromete-se pelo presente protocolo, a disponibilizar os 

espaços e meios necessários à realização das atividades de apoio às crianças; --------------------- 

 -------- 3 – A comparticipação financeira a transferir pelo primeiro outorgante ao segundo, 

para contribuir para as despesas decorrentes da concretização das atividades de 

desenvolvimento cultural, designadamente: iniciação musical dirigida às crianças que 

frequentam os Jardins de Infância do Concelho, no período de vigência do presente protocolo 

perfará um valor global máximo de € 2.000,00 (dois mil euros); --------------------------------------- 

 -------- 4 - A transferência deverá ser feita por tranches, de acordo com o solicitado pelo 

Segundo Outorgante; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA III ------------------------------------------------------------- 

 -------- O primeiro outorgante entregará ao segundo relatório mensal sucinto das 
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necessidades de comparticipação, relativas às atividades desenvolvidas.---------------------------- 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA IV ------------------------------------------------------------- 

 -------- A atividade a desenvolver pelo segundo outorgante incluirá obrigatoriamente: ---------- 

 -------- a) workshops de iniciação à música, nos Jardins de Infância do Concelho; ----------------- 

 -------- b) ateliês de componente musical. ------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA V -------------------------------------------------------------- 

 -------- Para além do relatório mensal previsto na cláusula III, o segundo outorgante obriga-

se a prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro outorgante, no sentido de lhe ser 

permitido acompanhar o desenvolvimento das atividades; ---------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA VI ------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o 

primeiro período do presente ano letivo 2012/2013; ------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------- CLÁUSULA VII ------------------------------------------------------------ 

 -------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de trinta (30) dias, sem 

necessidade de fundamentação. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- PROTOCOLO DE COMPROMISSO – CLDS – CONTRATO LOCAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RATIFICAÇÃO:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, 

apresentou o protocolo de compromisso celebrado no passado dia 20 de agosto com o 

Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel e Instituto de 

Segurança Social, I.P. que abaixo se transcreve: ------------------------------------------------------------ 

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

 -----------------------------------------“Protocolo de Compromisso ------------------------------------------ 

 -------- A pobreza e a exclusão social são fenómenos inerentes às sociedades atuais, 

assumindo várias formas e diversas dimensões, destacando-se o desemprego, a baixa 

qualificação, a marginalidade, a imigração e a deficiência. --------------------------------------------- 

 -------- O Estado Português em parceria com a sociedade civil, desde a década de 80 do 

século XX, tem vindo a desenvolver programas no âmbito do combate à pobreza extrema e à 
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exclusão social com resultados assinaláveis. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- No território nacional existe a necessidade de uma maior coesão territorial e de uma 

mudança social efetiva dos territórios mais deprimidos, melhorando os níveis de inclusão 

social dos cidadãos bem como a sua qualidade de vida e de bem-estar. ----------------------------- 

 -------- É ainda fundamental, quando a nossa dimensão de intervenção é o bairro, o Concelho 

ou outros níveis territoriais de pequena dimensão, que sejam tidos em conta os instrumentos 

de planeamento construídos no âmbito da Rede Social e o parecer do Conselho Local de Ação 

Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito do quadro da descentralização de competências da administração central 

para a administração local, é necessário reforçar o papel dos Municípios na tomada de 

decisão e na intervenção social nos seus territórios. ------------------------------------------------------- 

 -------- Neste contexto são criados os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) que 

visam, de harmonia com a Portaria n.º 396/2007, de 2 de abril, com as alterações 

introduzidas pela Portaria n.º 285/2008, de 10 de abril de forma multissetorial e integrada, 

promover a inclusão social dos cidadãos através de ações, a executar em parceria, cujo 

objetivo é o combate à pobreza e à exclusão social em territórios deprimidos. --------------------- 

 -------- Assim, na sequência dos graves incêndios que ocorrem na região do Algarve em julho 

de 2012 e face à emergência das situações a atender na área da solidariedade e segurança 

social, a concretização do presente protocolo reveste um caráter muito circunstancial e 

excecional, pelo que qualquer revisão que venha a sofrer ficará sempre dependente do 

respetivo enquadramento financeiro, bem como da evolução da sua situação enquadradora, 

podendo, se necessário, vir a ser reforçado financeiramente para cobrir as necessidades que 

comprovadamente, se revelem indispensáveis à concretização plena dos objetivos traçados. -- 

 -------- Nestes termos, entre: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O Primeiro Outorgante: -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Instituto de Segurança Social, I.P., pessoa coletiva n.º 505 305 500, sito na Rua Rosa 

Araújo, n.º 43. 1250-194 Lisboa, neste ato representado pelo Vogal do Conselho Diretivo, 

Joaquim Luís Esteves Pinto Monteiro, adiante designado por ISS, I.P.  -------------------------------- 

 -------- O Segundo Outorgante: -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Câmara Municipal de São Brás de Alportel, pessoa coletiva n.º 503 219 924, sita na 

Rua Gago Coutinho, 8150-151 São Brás de Alportel, neste ato representada pelo Presidente, 

António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Terceiro Outorgante: --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel, pessoa coletiva n.º 503 971 502, sita na Rua Gago 

Coutinho, n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, neste ato representada pelo Presidente da 

Direção, Paulo Alexandre Henrique da Silva, e pela Tesoureira, Ema Paula Guerreiro Pinto. ---- 

 -------- É celebrado, no âmbito do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 

(Programa CLDS), o presente protocolo de compromisso que se rege pelas seguintes 

cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------------------ (Finalidade) -------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo estabelece os princípios, responsabilidades, direitos e 

obrigações de cada um dos Outorgantes por forma a assegurar a elaboração do Plano de 

Ação dos Contratos Locais de Desenvolvimento Social e a formalização dos mesmos, nos 

termos do Programa CLDS. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------- (Âmbito Territorial de Aplicação)---------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo aplica-se ao concelho de São Brás de Alportel. ------------------------ 

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

 ------------------------------------- (Obrigações do Primeiro Outorgante) ---------------------------------- 

 -------- O Primeiro Outorgante, enquanto entidade gestora do Programa CLDS, obriga-se a: --- 

 -------- a) Acompanhar tecnicamente a elaboração do Plano de Ação, tendo em conta os 

objetivos, as metas, os indicadores e o montante de financiamento; --------------------------------- 

 -------- b) O montante de financiamento previsto na alínea anterior tem um limite máximo de 

300.000€ (150.000€/ano) durante a vigência do contrato que formaliza o CLDS; ------------------ 

 -------- c) Financiar o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS), nos termos a 

contratualizar, após aprovação do Plano de Ação pelo Conselho Local de Ação Social e pela 

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

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

 ------------------------------------- (Obrigações do Segundo Outorgante) --------------------------------- 

 -------- O Segundo Outorgante, enquanto entidade que preside ao Conselho Local de Ação 

Social (CLAS), obriga-se a: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- a) Presidir ao Núcleo Executivo do CLAS e coordenar o trabalho conducente à 

elaboração do Plano de Ação, nos termos da Norma X do Regulamento do Programa, de 

modo a viabilizar a celebração do contrato que formaliza o CLDS nos prazos estabelecidos na 

Norma IX do Regulamento após a assinatura do presente protocolo; --------------------------------- 

 -------- b) Ratificar o Plano de Ação após aprovação do CLAS, de acordo com o disposto na 

Norma XI do Regulamento do Programa CLDS. ------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------- (Obrigações do Terceiro Outorgante) ---------------------------------- 

 -------- O Terceiro Outorgante, enquanto entidade coordenadora local da parceria nos 

termos da Norma VII do Regulamento do Programa CLDS, obriga-se a: ------------------------------ 

 -------- a) Recolher toda a informação necessária à elaboração do Plano de Ação do CLDS; ----- 

 -------- b) Garantir a articulação das ações no Plano de Ação; ------------------------------------------ 

 -------- c) Identificar potenciais parceiros para o desenvolvimento das ações previstas 

constantes do Plano de Ação do CLDS; ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Dinamizar o processo de articulação dos parceiros com responsabilidade no 

desenvolvimento das ações; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Promover o processo com vista à seleção do Coordenador Técnico do CLDS; ----------- 

 -------- f) Apresentar ao Primeiro Outorgante, após aprovação do Plano de Ação, candidatura 

ao Programa CLDS nos termos do n.º 4 da Norma XI e do prazo previsto no n.º 2 da Norma IX 

do respetivo Regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------------------ (Vigência) ---------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura sendo válido até à 

celebração do contrato que formaliza o CLDS, nos termos do n.º 2 da Norma IX do respetivo 

Regulamento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e ratificou o presente protocolo de 

compromisso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILVICULTURA PREVENTIVA NA 

RIBEIRA DOS MACHADOS:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: --------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Valorização ambiental dos Espaços Florestais – 
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Silvicultura Preventiva na Ribeira dos Machados (Procedimento Ajuste Direto). ---------------- 

 -------- 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 26º do 

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Valorização Ambiental dos Espaços Florestais 

– Silvicultura Preventiva na Ribeira dos Machados. -------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 7.450,00 mais IVA à taxa legal em vigor. ------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 

no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, juntando elementos e cálculos 

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

prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não se aplica.--------------------- 

 -------- À consideração Superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

abertura do procedimento proposto. ------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS:- 

Presente a comunicação de 29 de agosto de 2012, remetida pelo Grupo Desportivo e 

Cultural de Machados, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face à aquisição de 

uma caldeira para aquecimento da água utilizada nos balneários do campo de futebol 

daquela associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 3.000,00 (três mil euros) a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- TOMADA DE POSIÇÃO DO RALI NO ALGARVE:- O Senhor Presidente leu em voz alta a 

tomada de posição, assinada por todos os membros do executivo municipal, que abaixo se 

transcreve, relativa ao assunto em epígrafe: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- “TOMADA de POSIÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em defesa da continuidade do Rali no Algarve --------------------------------------------------- 

 -------- Face às recentes notícias veiculadas pela comunicação social que dão conta de uma 

possibilidade de o Rali de Portugal ser desviado do Algarve e do Alentejo em favor das zonas 

centro e norte do país após a edição de 2013 da prova, e secundando as posições tomadas, 

quer pela direção da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), em seu comunicado 

de 21 de setembro, quer pela assembleia geral da mesma Entidade Regional, em deliberação 

unânime, na sua reunião do passado dia 24 de setembro, a Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel manifesta o seu total descontentamento com esta possibilidade, uma vez que 

são manifestamente reconhecidas as qualidades da região para acolher este evento 

desportivo e dada a fulcral importância desta prova para a estratégia de promoção 

turística do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tal como refere o Turismo do Algarve, no seu comunicado, é inequívoco que “o 

Algarve reúne as melhores condições de segurança para pilotos e espectadores, oferece 

qualidade nas classificativas e infraestruturas de apoio, com a vantagem de a organização 

usufruir de custos operacionais mais baixos e de todos os serviços de um destino turístico”. 

Estas condições foram aliás apresentadas num recente estudo de impacto do Rali de 

Portugal na economia e imagem do Algarve e Baixo Alentejo, onde a prova se tem realizado 

nos últimos anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Importa, nesta matéria, sublinhar ainda o empenho manifestado pelas autarquias do 

Algarve, que têm acolhido o evento nos seus territórios, nomeadamente a Câmara Municipal 
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de São Brás de Alportel, que ao longo das diversas edições tem pugnado por melhorar as 

condições que proporciona a desportistas e visitantes, através da disponibilização de 

infraestruturas de apoio nas zonas de espetáculo, serviços de transporte, aposta na 

segurança e na comunicação, assumindo este evento como uma das mais importantes 

apostas turísticas da região, com impactos económicos aos mais diversos níveis. ----------------- 

 -------- Na atual conjuntura de crise, vivida de forma tragicamente intensa na região 

algarvia, com os mais elevados níveis de desemprego do país, importa cimentar eixos 

estratégicos, potenciar recursos e dar continuidade às apostas ganhas, pelo que não 

podemos, de modo algum, concordar com esta possibilidade que vem pôr em causa um 

evento de sucesso, que potenciou o aumento do número de visitantes na região, 

consubstanciando uma receita, na sua globalidade, no Algarve, que pode ascender aos 80 

milhões euros, dando enorme notoriedade ao destino, com fidelização dos turistas, que 

atraiu novos públicos e que abriu novas portas, diversificando os eixos de desenvolvimento 

económico, objetivos dos quais não podemos desistir. ---------------------------------------------------- 

 -------- O Rali de Portugal assumiu já um carácter de evento regular que ocorre anualmente 

no Algarve e que se assume como potenciador de uma marca tão forte como é a do Algarve, 

funcionando para São Brás de Alportel como um dos mais relevantes cartazes de promoção 

do seu território interior. E hoje, mais do que nunca, a Serra do Caldeirão está órfã de 

atenção, de iniciativas e de futuro. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Porque reconhecemos, nos responsáveis desta organização, a mais elevada 

credibilidade e competência, esperamos da sua parte todo o emprenho para que o Rali de 

Portugal não abandone a melhor pista de realização para este evento e não volte costas ao 

Algarve e à Serra do Caldeirão. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Porque consideramos que o Rali de Portugal deve continuar a realizar-se no território 

do Algarve, incluindo a serra de São Brás de Alportel, propomos que este executivo se 

solidarize com tomada de posição assumida pela Região de Turismo do Algarve e que 

delibere manifestar à organização do evento, bem como às demais entidades com 

competência ao nível do turismo no país, a sua indignação pela eventual deslocalização do 

Rali de Portugal para fora do Algarve.” ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente tomada de 

posição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação prestada pelo 

Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que a ocupante do fogo número 10 do 

Bairro Social de 102 fogos e João Pedro Rosa Mendes ocupante da habitação no sítio dos 

Poço dos Ferreiros 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 às rendas em atraso. ------------------------------------------------------ 

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, foram 

apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 11 a 24 de setembro 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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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 3477 a 

3548, 3554 a 3577, 3579 a 3581, 3596 a 3645, 3652 a 3672, 3676 a 3678, 3682, 3684 a 3687, 

3703 a 3710, 3722 a 3723 no valor de € 185.228,40; ------------------------------------------------------ 

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

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

3673 a 3675, 3679, 3683, no valor de € 12.343,33; -------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 3544 a 3553, 

3578, 3582 a 3585, 3646 a 3651, 3680 a 3681, 3688 a 3702, 3711 a 3721, 3724, 3726, no 

valor de € 242.548,99. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 17h30 foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ---------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


