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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 20/2012 

 

da reunião ordinária de 9 de outubro 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 194, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.273.883,62€ dos 

quais 1.271.288,24€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.595,38€ em numerário este último em cofre na Tesouraria Municipal. ---------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

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

“Período de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redação 

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

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

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

 --------  – Certidão de localização de ervanária, dietética de produtos naturais na avenida da 

liberdade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Proposta de Regulamento dos Prémios Juventude 2012; ------------------------------------ 

 --------  – Despesas de Representação – Parecer da CCDR Algarve; ------------------------------------ 

 --------  – Tomada de Posição CPCJ S. Brás de Alportel; --------------------------------------------------- 

 --------  – Proc.º n.º 102/2002, de António dos Santos Botinas e Outros – Auto de Receção 

Provisória de Loteamento n.º 1/2004, na Calçada. -------------------------------------------------------- 

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

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



     

 

Reunião de 2012/10/09  Página 6 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 8.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da 

Câmara, relativa à oitava alteração orçamental para dois mil e doze, que a seguir se 

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

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 08/2012 ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço de algumas verbas orçamentais 

designadamente com: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - – Despesas com aquisição de serviços na Administração Autárquica; ---------------------- 

 -------- - – Despesas com aquisição de bens no Departamento Técnico Municipal;----------------- 

 -------- - – Despesas em aquisição de serviços na Divisão de Educação Sociocultural e Apoio 

ao Desenvolvimento, no tocante às despesas correntes. ------------------------------------------------- 

 -------- - – Investimento em material de transporte e aquisição de equipamento básico no 

Departamento Técnico Municipal; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - – Investimento em aquisição de equipamento básico na Divisão de Educação 

Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. --------------------- 

 -------- Considerando que para fazer face a estes reforços, no tocante ao orçamento 

municipal para o ano em curso, no montante de trinta e dois mil e duzentos e cinquenta 

euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

orçamentais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tais 

verbas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54 - A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, a oitava alteração orçamental 

conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração às Grandes Opções 

do Plano.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura, aprovar a presente proposta de alteração ao orçamento e correspondentes 

alterações às Grandes Opções do Plano para dois mil e doze. Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade para implementação. --------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- PROPOSTA DO PLANO DE AÇÃO PARA O CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro fez uma breve apresentação da proposta do 

Plano de Ação para o Contrato Local de Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, já 

aprovada pelo CLAS – Conselho Local de Ação Social, na reunião realizada no passado dia 08 

de outubro, conforme ata apresentada. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Plano de 

Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel. ------------------------- 

 -------- 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 – III 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 722 de 08 de setembro de 2012 se solicita a atribuição de novos escalões a novos 

alunos atribuído às famílias pela segurança social; valores em quadro que se anexam. Valor a 

transferir para Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de 267,50€ (duzentos 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 0  0 

Pré - Escolar - B 0 30€ 0 

1º Ano 1º ciclo - A 0 45€ 0 

1º Ano 1º Ciclo - B 1 22.50€ 22,50€ 

2º Ano 1º Ciclo - A 1 45€ 45€ 

2º Ano 1º ciclo - B 0 22.50€ 0 

3º Ano 1º Ciclo - A 0 50€ 0 

3º Ano 1º Ciclo - B 0 25€ 0 

4º Ano 1º ciclo - A 3 50€ 150€ 

4º Ano 1º ciclo - B 2 25€ 50€ 

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

autorizar a transferência da verba de 267,50€ (duzentos e sessenta e sete euros e cinquenta 
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cêntimos) no prazo de 60 dias para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Remeta-

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

 -------- PROPOSTA DE REGULAMENTO DOS PRÉMIOS JUVENTUDE 2012:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro apresentou uma proposta de regulamento para os Prémios 

Juventude 2012, que abaixo se transcreve: ------------------------------------------------------------------ 

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

 ------------------------------------------- “PRÉMIOS JUVENTUDE 2012 -------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- Regulamento --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- PREÂMBULO ---------------------------------------------------- 

 -------- Os Prémios Juventude são uma iniciativa lançada pelo Município de São Brás de 

Alportel, cuja 1.ª edição ocorreu em 2004, com o objetivo de premiar os jovens são-

brasenses, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, que se distinguem nas mais 

diversas áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A organização desta iniciativa cabe à Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com 

a colaboração da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, das associações locais que 

desenvolvem trabalho junto dos jovens, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e 

dos órgãos de comunicação social local. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com uma periodicidade bienal, os Prémios Juventude procuram distinguir os jovens 

de mérito, valorizar as jovens gerações e incentivar à adoção de atitudes enriquecedoras da 

pessoa humana. São valorizadas as capacidades e o talento demonstrados, mas também um 

conjunto de valores, como a persistência e a dedicação, a tenacidade e a coragem, o 

altruísmo e a solidariedade, a sã juventude, capaz de construir uma sociedade mais justa, 

mais inclusiva e mais feliz. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------- Do Objeto dos Prémios Juventude -------------------------------------- 

 -------- A iniciativa tem por objetivo premiar os jovens são-brasenses, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 35 anos. -------------------------------------------------------------------- 

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

 --------------------------------------------------- Dos Prémios ---------------------------------------------------- 

 -------- 1. Pretende-se premiar, os jovens que se distinguem em 11 categorias distintas: Artes, 

Carreira, Cidadania, Ciência e Investigação, Comunicação, Desporto, Inovação; Jovem 

Empresário, Letras, Música e Solidariedade. --------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- 2- Para além destas categorias, serão também atribuídos os seguintes dois tipos de 

Prémios Município: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- a) Prémio Juventude Município - a atribuir a jovens, que levaram o nome de São Brás 

de Alportel ao país ou além-fronteiras e ou realizaram feitos pelos quais merecem o 

reconhecimento da comunidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Prémio melhor aluno finalista - a atribuir aos melhores alunos do 12º ano, nos 2 

anos letivos transatos, dado que a iniciativa é bienal, cujos nomes serão indicados pela 

Escola Secundária José Belchior Viegas, segundo o seu quadro de valor. Nesta edição, os 

prémios serão atribuídos aos 2 jovens melhores alunos do 12º ano nos anos letivos de 

2010/2011 e 2011/2012. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------------------- Da Organização -------------------------------------------------- 

 -------- 1. A iniciativa de realização dos Prémios Juventude compete à Câmara Municipal de 

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

 -------- 2. A organização cabe à Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a 

colaboração da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, associações locais com trabalho 

junto dos jovens, Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e órgãos da comunicação 

social local, mediante a constituição de uma Comissão Organizadora, composta por 

elementos representantes das entidades supra referidas. ----------------------------------------------- 

 -------- 3. Para proceder à abertura da urna que contém os formulários de nomeação (na fase 

de nomeação) e efetuar a contagem dos votos (na fase de votação), procedimentos descritos 

adiante, a Comissão Organizadora designará uma pequena Comissão de Contagem de 

Votos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------------------------- Da Comissão Organizadora dos Prémios Juventude --------------------------- 

 -------- 1. A Comissão Organizadora dos Prémios Juventude, adiante designada de Comissão 

Organizadora, é formada por um conjunto de elementos: 2 representantes da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, 1 representante da Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel, 1 representante de cada associação local participante, 1 representante do 

Agrupamento de Escolas e 1 representante de cada órgão de comunicação social local. -------- 

 -------- 2. Compete à Comissão Organizadora: -------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Aprovar o Regulamento dos Prémios Juventude; ---------------------------------------------- 
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 -------- b) Designar os elementos a integrar a Comissão de Contagem de Votos; ------------------- 

 -------- c) Selecionar os nomeados e aprovar a Lista de Nomeados, a qual será alvo de 

votação posterior; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Proceder a um conjunto de tarefas várias, relativas à organização do evento. -------- 

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

 ----------------------------------- Da Comissão de Contagem de Votos ------------------------------------ 

 -------- 1. Conforme referido no artigo 4º do presente regulamento, compete à Comissão 

Organizadora a designação dos elementos que integram a Comissão de Contagem de Votos. - 

 -------- 2. A Comissão de Contagem de Votos é formada por 4 elementos: 1 representante da 

Câmara Municipal, 2 representantes das associações locais integradas na Comissão 

Organizadora e 1 representante dos órgãos de comunicação social local. --------------------------- 

 -------- 3. Cabe a esta comissão um conjunto de tarefas, nomeadamente: -------------------------- 

 -------- a) Decorrido o período de nomeações, proceder à abertura da urna disponibilizada no 

Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal para deposição dos formulários de nomeação, 

aceder aos formulários preenchidos no sítio do município na internet e preparar um 

documento de apoio à seleção de nomeados, no qual são enumerados todos os nomes 

apresentados nos formulários de nomeação, e anexadas as notas biográficas respetivas; ------ 

 -------- b) Após o período de votação, proceder à abertura da urna disponibilizada no 

Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal, onde foram depositados os formulários de voto; 

e posteriormente à respetiva contagem dos votos; -------------------------------------------------------- 

 -------- c) Redigir as fichas de premiados, posteriormente colocadas em envelopes fechados, 

os quais apenas serão abertos, em momento próprio, na Gala de Atribuição dos Prémios 

Juventude. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Guardar absoluto sigilo relativamente a este processo. ------------------------------------- 

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

 -------------------------------------------------- Da Nomeação --------------------------------------------------- 

 -------- 1. O Processo de nomeação é aberto a toda a população e decorre de 16 a 26 de 

Outubro, mediante a sugestão de nomes de jovens e ou grupos de jovens. -------------------------- 

 -------- 2. A nomeação é feita mediante o preenchimento do formulário de nomeação (cuja 

minuta constitui o anexo I deste regulamento), a disponibilizar pela organização no Gabinete 

do Munícipe (edifício da Câmara Municipal), na Junta de Freguesia, no Espaço Internet, nas 

Piscinas Municipais Cobertas, na Escola Secundária José Belchior Viegas e no sítio do 

PROPOSTAS 
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Município na Internet, em http://www.cm-sbras.pt. ------------------------------------------------------ 

 -------- 3. Os formulários podem ser depositados até às 16h00 de dia 26 de Outubro, na urna 

disponível no Gabinete do Munícipe, no edifício da Câmara Municipal; ------------------------------ 

 -------- 4. Em cada formulário podem ser indicados até 3 jovens ou grupos de jovens, para 

cada uma das 10 categorias; e até 5 jovens ou grupos de jovens para Prémios Município. ------ 

 -------- 5. A indicação de jovens ou grupos de jovens só é considerada válida quando 

acompanhada de breve nota justificativa/biográfica. Estas notas podem ser colocadas em 

espaço do formulário de nomeação, apresentadas em folha que a este se anexe ou em e-mail 

remetido para a organização dos Prémios Juventude para: juventude@cm-sbras.pt . ------------ 

 -------- 6. Os formulários preenchidos, para constituírem nomeações válidas devem ser 

dobrados e revestir carácter anónimo, não podendo conter quaisquer elementos 

identificativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 7. A entrega dos formulários de nomeação pode ser efetuada mediante o 

preenchimento de um formulário eletrónico, disponível no sítio do município na Internet, em 

http://www.cm-sbras.pt . ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------------------------------------- Das Condições de Nomeação ----------------------------------------- 

 -------- 1. De acordo com os objetivos da iniciativa, só podem ser objeto de nomeação os 

jovens que reúnam um conjunto de condições, nomeadamente: --------------------------------------- 

 -------- a) Ter idade compreendida entre 15 e 35 anos; --------------------------------------------------- 

 -------- b) Ser natural ou residente no município de São Brás de Alportel. ---------------------------- 

 -------- c) Na categoria de Prémios Município, a condição referida na alínea b) é alargada aos 

jovens que não sendo naturais ou residentes em São Brás de Alportel, trabalham ou estudam 

na área do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Demonstrar mérito, talento, capacidade e desempenhos relevantes na categoria ou 

no prémio em referência;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Desenvolver nos últimos dois anos atividades significativas e ou evidenciar 

competências relevantes para o município; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2. As nomeações podem revestir-se de carácter individual (o nome do(a) jovem) ou 

coletivo (designação da associação, grupo ou coletividade). -------------------------------------------- 

http://www.cm-sbras.pt/
mailto:juventude@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/
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 ----------------------------------------------------- Artigo 8º ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------ Da seleção dos nomeados ------------------------------------------- 

 -------- 1. De acordo com o artigo 4º, cabe à Comissão Organizadora selecionar os nomeados. 

Para tal, a Comissão Organizadora deverá, no período entre 29 e 31 de outubro, realizar um 

conjunto de tarefas, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Proceder à validação das nomeações, de acordo com as condições referidas no 

artigo 7.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- b) Proceder à seleção dos nomeados: que não podem exceder o número de 3 em cada 

categoria, e o número de 10, no caso de Prémios Juventude Município. ------------------------------ 

 -------- c) Aprovar a lista final de nomeados, que é posteriormente colocada à votação. --------- 

 -------- 2. Não poderão ser selecionados e constar da lista final de nomeados, para 

apuramento dos premiados, os jovens ou grupos de jovens que foram vencedores do Prémio 

Juventude nas anteriores edições (2004, 2006, 2008 e 2010) na mesma categoria ou em 

Prémio Município, a menos que nos últimos dois anos tenham desenvolvido um trabalho de 

suprema relevância que assim o justifique. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3. Pode a Comissão Organizadora, em circunstâncias específicas, quando se registem 

indicações válidas de nomes de jovens e grupos de jovens em grande número numa dada 

categoria, proceder à subdivisão da mesma, de modo a criar duas ou mais subcategorias, 

para a fase de votação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Pode igualmente a Comissão Organizadora, em circunstâncias específicas, quando 

se registem indicações válidas de nomes de jovens e grupos de jovens em número muito 

reduzido ou inexistente, numa dada categoria, proceder à aglutinação de duas categorias, 

para a fase de votação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5. A lista final de nomeados, aprovada pela Comissão Organizadora, é posteriormente 

divulgada nos órgãos de comunicação social local, no Gabinete do Munícipe da Câmara 

Municipal, na Junta de Freguesia, no Espaço Internet, na Escola Secundária José Belchior 

Viegas e no sítio do Município na Internet, em http://www.cm-sbras.pt. ---------------------------- 

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

 ------------------------------------------ Da votação nos nomeados ------------------------------------------- 

 -------- 1. A lista final de nomeados, aprovada pela Comissão Organizadora, é objeto de 

votação posterior, para apuramento dos premiados. ----------------------------------------------------- 

 -------- 2. O processo de votação é aberto à participação de toda a população, e decorre de 1 

PROPOSTAS 

http://www.cm-sbras.pt/
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a 15 de Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. A participação no processo de votação é feita mediante o preenchimento de um 

formulário de voto (cuja minuta constitui o anexo II deste regulamento), a disponibilizar, 

pela organização, no Gabinete do Munícipe (edifício da Câmara Municipal), na Junta de 

Freguesia, no Espaço Internet, na Escola Secundária José Belchior Viegas, no Jornal Notícias 

de São Braz (edição de Novembro) e no sítio do Município na Internet, em http://www.cm-

sbras.pt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Os formulários de voto podem ser depositados até às 16h00 de dia 15 de 

Novembro, na urna disponível no Gabinete do Munícipe no edifício da Câmara Municipal; ----- 

 -------- 5. Os formulários apresentam até 3 nomes de jovens e ou grupos de jovens 

nomeados, em cada categoria, permitindo a escolha de 1 destes. ------------------------------------- 

 -------- 6. Os formulários apresentam até 10 jovens e ou grupos de jovens, nomeados para 

Prémios Município, permitindo a escolha e um máximo de 5 destes. ---------------------------------- 

 -------- 7. Os formulários de voto, para constituírem votos válidos, devem ser dobrados em 4 

e revestir-se de carácter anónimo, não podendo conter quaisquer elementos identificativos. -- 

 -------- 8. Para assegurar a igualdade de oportunidades, a cada pessoa só é permitido 

participar neste processo com o preenchimento de um único formulário de voto, devendo a 

mesma identificar-se, para o efeito, no ato de votação. -------------------------------------------------- 

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

 -------------------------------------------- Da contagem dos votos --------------------------------------------- 

 -------- 1. Como referido no artigo 5.º compete à Comissão de Contagem de Votos, composta 

por 5 elementos designados pela Comissão Organizadora, proceder à contagem dos votos. --- 

 -------- 2. A sessão de contagem de votos ocorre no dia 16 de Novembro. --------------------------- 

 -------- 3. Nesta sessão, proceder-se-á a: --------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Abertura da urna, onde se encontram os formulários de voto; ----------------------------- 

 -------- b) Validação dos formulários de voto; --------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Contagem dos formulários de voto; --------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Apuramento dos premiados, nas diferentes categorias, e para atribuição de 

Prémios Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- e) Redação das fichas de premiados e posterior colocação em envelopes fechados, os 

quais apenas serão abertos, em momento próprio, na Gala de Atribuição dos Prémios 

Juventude. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cm-sbras.pt/
http://www.cm-sbras.pt/


     

 

Reunião de 2012/10/09  Página 15 

 -------- 4. Em caso de empate no número de votos registados em dois ou mais nomeados, o 

prémio é atribuído ex-quo a ambos, sem haver lugar a qualquer desempate. ---------------------- 

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

 ----------------------------------------- Caracterização dos Prémios ------------------------------------------ 

 -------- 1. Os jovens premiados, nas diferentes categorias, e com Prémios Município, recebem 

um troféu, a determinar pela organização. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2. Os jovens nomeados, não vencedores de prémio, recebem uma lembrança, a 

determinar pela organização. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------------------------------------------- Entrega dos Prémios ----------------------------------------------- 

 -------- 1. A cerimónia da entrega dos prémios realizar-se-á no dia 17 de novembro, pelas 

21h30, no Cineteatro São Brás. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. A cerimónia será aberta ao público. -------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. Todos os jovens nomeados serão convidados a estar presentes na cerimónia. --------- 

 -------- 4. No decorrer da cerimónia, em momento próprio, serão abertos os envelopes 

contendo a informação do jovem ou grupo de jovens premiados nas categorias ou para 

Prémios Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 5. Para proceder à entrega dos Prémios Juventude 2012 a organização convidará 

entidades e personalidades relevantes na área da juventude, ao nível concelhio, regional e 

nacional.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 45/2011, DE SUSANA MARIA MIGUEL COSTA PEDRO – BARRACHA – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM PARA 

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

n.º 45/2011, em que Susana Maria Miguel Costa Pedro, residente no Cerro da Mesquita, 

Cx. Postal 361-Z, neste município, solicita alteração ao pedido de informação prévia 

efetuado em 27 de setembro de 2012, substituindo Indústria por unidade agrícola. ------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente parecer da 

Comissão Regional de Reserva Agrícola, de acordo com a informação técnica de 03 de 

outubro de 2012, que deve ser dada conhecimento à requerente. ------------------------------------ 

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

 -------- “A requerente veio informar pelo requerimento n.º 381 de 27 de setembro de 2012 

que “o pedido de informação prévia onde se redigiu Indústria, deverá ser corrigido para 

Unidade Agrícola”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao novo requerimento estes serviços informam que se encontra em falta o 

solicitado pela informação técnica de 27 de julho de 2011, o ponto n.º 2 e o ponto n.º 4 que 

referem o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  2. Tratando-se de um prédio sujeito ao regime da RAN, e sem prejuízo da legislação 

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer intervenção carece de consulta a CRRA – 

Algarve, sendo que o pedido deverá ser solicitado junto daquele organismo pelo requerente. - 

 --------  4. Solicita-se à requerente se possível a entrega do registo da conservatória do 

terreno para uma melhor perceção da pretensão. --------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa que esta edilidade solicitou parecer a ARH-Algarve na qual deu 

entrada no dia 25 de outubro de 2011 (parecer n.º S07502-201110-DRHI) em que refere que 

no “local da pretensão afloram solos argilosos de permeabilidade reduzida, pelo que a 

impermeabilização a efetuar não irá afetar estes recursos.” -------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, para parecer técnico final relativamente à pretensão a requerente 

deverá solicitar parecer à Comissão Regional da Reserva Agrícola. É quanto nos cumpre 

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

 -------- PROC. N.º 19/2012, DE GOVERT SAKKERS – CERRO DO BOTELHO – LEGALIZAÇÃO DE 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO - ANEXOS:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 19/2012 em que Govert Sakkers, residente no Cerro do Botelho, neste município, 
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solicita a legalização de obras de ampliação de anexos de que é proprietário no sítio do 

Cerro do Botelho, 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 02 de setembro e 03 de outubro de 2012, respetivamente, que abaixo se transcrevem e 

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

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

 -------- “O interessado Govert Sakkers na qualidade de proprietário de uma moradia 

unifamiliar sita no Cerro do Botelho, apresentou um projeto para a legalização de diversas 

construções de ampliação da sua referida moradia constituídas por um muro de suporte, um 

alpendre para abrigo automóvel, um telheiro de apoio à piscina e um muro de suporte para a 

colocação de armário destinado às garrafas de gás. ------------------------------------------------------ 

 -------- De acordo com a memória descritiva as construções a legalizar terão a área de 

construção de 69,30m2 (16,00 m2 + 30,30 m2 + 23,00 m2). ----------------------------------------------- 

 -------- O processo foi tecnicamente informado verificando-se que a operação urbanística em 

causa se situa em área classificada como REN (área de proteção e valorização). ------------------ 

 -------- Assim, a viabilidade da operação urbanística está sujeita ao regime da REN previsto 

atualmente na Lei 166/2008 necessitando por isso das autorizações legais das entidades 

competentes na matéria, designadamente da CCDR Algarve (anexo II da Portaria 1356/2008 

e artigo 13-A do D.L. 155/99). ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O interessado, em 09.07.2012, solicitou a competente autorização da CCDR Algarve 

para utilização da área de 69,30 m2 da REN para a legalização dos alpendres já construídos 

com tal área. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A CCDR Algarve apreciou a pretensão da requerente e emitiu parecer desfavorável, 

considerando que a pretensão nos termos em que foi apresentada não reúne as condições 

para ser autorizada nos termos do disposto no artigo 20º n.º 3 da Lei 166/2008 por não ter 

enquadramento na alínea g) do ponto I do anexo I da Portaria 1356/2008. ------------------------- 

 -------- Notificada do parecer da CCDR Algarve o interessado veio de tal facto informar a 

Câmara e requerer o deferimento da legalização das obras invocando que as mesmas foram 

objeto de aprovação no processo de obras 179/1999, embora fossem executadas sem que 



     

 

Reunião de 2012/10/09  Página 19 

tivesse sido pedida ou emitida o competente alvará de construção.----------------------------------- 

 -------- As obras em causa mostram-se ilegais. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Na verdade, nos termos do disposto no artigo 20º do D.L. 445/91 vigente ao tempo, 

“a deliberação que tiver licenciado a realização das obras caduca se, no prazo de 90 dias a 

contar da data da sua notificação, se não for requerida a emissão do competente alvará”. ---- 

 -------- O regime atual (D.L. 555/99) embora como procedimento diverso, tem as mesmas 

consequências (cfr. artigos 71º n.º 1, 74º e 76º n.º 1 do D.L. 555/99). -------------------------------- 

 -------- Independentemente do regime jurídico em vigor ao tempo em que foi apreciada a 

pretensão do requerente no processo 179/99 o certo é que a decisão camarária de 

licenciamento tomada no aludido processo caducou (ou é ineficaz) pelo que a construção 

existente foi executada sem título bastante para o efeito pelo que é ilegal. ------------------------- 

 -------- A sua legalização está sujeita ao cumprimento do regime jurídico em vigor 

atualmente por o disposto no artigo 67º do D.L. 555/99 determinar para o efeito a aplicação 

das normas legais em vigor à data da apreciação da pretensão. --------------------------------------- 

 -------- Assim, dúvidas não subsistem que o deferimento da pretensão do requerente 

(legalização das construções efetuadas) depende, hoje, de parecer favorável da CCDR 

Algarve nos termos previstos no artigo 13º do D.L. 555/99, artigo 20º da Lei 166/2008 e 

Anexo II da Portaria 1356/2008. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nesta conformidade deve a Câmara indeferir a pretensão do requerente apenas por 

falta de parecer favorável da CCDR Algarve que se mostra para o efeito imprescindível nos 

termos da legislação citada (obviamente que tal decisão só deverá ser tomada depois de 

facultado ao interessado o direito de se pronunciar nos termos do artigo 101.º do CPA). -------- 

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

 -------- I – A operação urbanística em causa, por se situar em área classificada no PDM como 

REN-Área de Proteção e Valorização, depende de parecer favorável da CCDR Algarve. ---------- 

 -------- II – O parecer desfavorável emitido pela CCDR Algarve é vinculativo pelo que em 

obediência ao mesmo a Câmara deverá indeferir a pretensão do requerente (após a sua 

audição nos termos do artigo 101.º do CPA). ---------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- “Deu entrada nestes serviços o parecer jurídico (requerimento n.º 337) de 4 de 

setembro de 2012, como consequência da informação técnica de 13 de agosto de 2012. ------- 
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 -------- No referido parecer designadamente na sua conclusão refere: ------------------------------- 

 --------  - “I – A operação urbanística em causa, por se situar em área classificada no PDM 

com REN-Área de Proteção e Valorização, depende de parecer favorável da CCDR Algarve“; --- 

 --------  - “II – O parecer desfavorável emitido pela CCDR Algarve é vinculativo pelo que em 

obediência ao mesmo a Câmara deverá indeferir a pretensão do requerente (após a sua 

audição nos termo do artigo 101.º do CPA).” --------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROCº Nº 102/2002, DE ANTÓNIO DOS SANTOS BOTINAS E OUTROS – AUTO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DE LOTEAMENTO 1/2004, CALÇADA:- Presente um requerimento de 

António dos Santos Botinas e Outros, com residência na Praceta Professora Maria José 

Figueiredo Vaz - Lote 3, Bloco A - rés-do-chão Esq.º, nesta Vila de S. Brás de Alportel, a 

solicitar que seja realizada vistoria ao loteamento sito em Calçada, desta Vila, a que 

corresponde o alvará de loteamento n.º 1/2004, a fim de as infra-estruturas urbanísticas do 

mesmo serem rececionadas provisoriamente. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao auto de vistoria emitido em 20 de setembro de 2012, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aceitar provisoriamente as obras de urbanização do presente 

loteamento, alertando-se o promotor que até à receção definitiva, deverão ser as mesmas 

devidamente conservadas, nomeadamente no tocante aos espaços envolventes às 

construções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar ao promotor a apresentação da 

caução atualizada nos termos do auto de vistoria.--------------------------------------------------------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE LOJA DE COMÉRCIO DE ARTESANATO NO LARGO DE 

S. SEBASTIÃO:- Presente um requerimento em que Susana Maria Mendez Nunes residente 

na Quinta das Laranjeiras - Poço Novo, no município de Loulé, na qualidade de arrendatária, 

solicita que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na 

instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio de artesanato e 

design, no Largo de S. Sebastião n.º 17, nesta vila. -------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio de artesanato e design, no local pretendido. Remeta-se cópia 

da informação técnica à requerente. -------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS 

ALIMENTARES, NATURAIS E DIETÉTICOS, NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente um 

requerimento em que Maria Clara Pacheco Godinho, residente na Rua Horta Nova s/n – 1.º 

frente, Estoi, no município de Faro, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja 

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

consequente exploração de um estabelecimento de produtos alimentares, naturais e 

dietéticos, na Avenida da Liberdade n.º 29 R/chão, 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 produtos alimentares, naturais e dietéticos, no local pretendido. ---------- 

 -------- Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. ------------------------------------------ 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PEDREIRA EM SERRO DO BICO REAPRECIAÇÃO DA DECISÃO FAVORÁVEL 

CONDICIONADA:- O Senhor Presidente apresentou a informação técnica elaborada pela 

Divisão de Urbanismo referente ao assunto em epígrafe. ----------------------------------------------- 

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

 -------- “1 - No âmbito do processo de reapreciação do artigo 5º do Decreto-lei n.º 340/2007, 

de 12/11 foi realizada vistoria à pedreira em causa, localizada no Serro do Bico (com o artigo 

n.º 4859), cujo explorador é Fernando M. Martins Lda. --------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Essa vistoria foi realizada no dia 18/09/2012 pelas dez horas, na qual não se 

encontrou ninguém a laborar na pedreira, porém constata-se a realização de alguns 

trabalhos e movimentações relativamente recentes. ------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - No presente caso a pedreira é abrangida pelo Plano Diretor Municipal São Brás de 

Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de junho e, publicado em Diário da República de 19 de 

julho de 1995, I série, com a redação dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no DR II 

Série, n.º 99 de 22 de maio, a secção norte é abrangida por espaços de industria extrativa – 

consolidada I e a sul por Espaços naturais de proteção e valorização, sendo proibida a 

instalação de qualquer industria transformadora, segundo o artigo 25º do regulamento do 

PDM. Este setor sul também é abrangido por Reserva Ecológica Nacional (áreas de risco de 

erosão). O terreno da pretensão é trespassado ainda por linha de água no sentido norte – 

sul. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Refere o despacho n.º 5697/2011 publicado no Diário da Republica, 2ª Serie a 1 de 

abril de 2011 que as decisões favoráveis condicionadas só o podem ser tendo dois cenários 

como pando de fundo: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Caso os planos de ordenamento não proíbam expressamente as pedreiras nas 

áreas onde se localizam, a verificação de que os impactos da exploração quanto ao ambiente 

e ao ordenamento do território não são significativos; --------------------------------------------------- 

 -------- b) Caso os planos de ordenamento proíbam expressamente as pedreiras nas áreas 

onde se localizam, a possibilidade de acolhimento da exploração em causa através de 

procedimento de alteração ou revisão do instrumento de gestão territorial em causa ou de 

elaboração de novo instrumento de gestão territorial, à luz da estratégia de desenvolvimento 

territorial do município, ou, quando for o caso, à luz dos objetivos prosseguidos pelo 

instrumento de gestão territorial em causa. Neste caso deve a Câmara dar deliberação ou 

decisão no sentido de se promover a alteração, revisão ou elaboração do instrumento de 
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gestão territorial para que se abranja esta problemática. Neste caso a existência desta 

exploração de inertes nesta zona deve fazer parte da estratégia de desenvolvimento e 

planeamento territorial preconizada pelo Município. ----------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Se o grupo de trabalho emitir uma decisão desfavorável ao pedido de 

regularização da pedreira, a entidade licenciadora, mediante decisão fundamentada que 

atenda à dimensão da exploração e ao tipo de intervenções a efetuar para o seu 

encerramento e recuperação, define um prazo para o encerramento do sitio, a fixar entre um 

mínimo de 6 e um máximo de 18 meses, e estabelece as condições técnicas de exploração e 

recuperação que o proprietário da exploração tem de cumprir até ao termo do prazo fixado 

devendo nesse período ser efetuado acompanhamento que verifique o cumprimento do 

estabelecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, e tendo em consideração o Despacho n.º 5697/2011, de 1 de abril 

para se manter a decisão favorável terá a Câmara Municipal de deliberar ou decidir no 

sentido de se alterar, rever ou elaborar um Instrumento de Gestão Territorial (um plano) 

para equacionar esta problemática e tentar enquadrar o licenciamento da presente pedreira 

em toda a extensão pretendida. Caso não seja viável o cenário anterior deverá a Câmara 

Municipal decidir no sentido desfavorável no âmbito do ponto 5 da presente informação. É 

quanto nos cumpre informar e remete-se a decisão à Consideração Superior.” -------------------- 

 -------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, dar parecer desfavorável à 

pretensão por falta de fundamentação técnica e por ainda estar a decorrer a Revisão do 

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

 -------- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA 

ESTRADA MUNICIPAL 514:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte informação técnica 

elaborada pela Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos relativa ao assunto em 

epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “A Empreitada teve início com o Auto de Consignação, datado de 09/04/2012. O 

prazo para a realização da Empreitada é de 180 dias, sendo que esta terminará no dia 

06/10/2012.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Empreiteiro apresentou um pedido de prorrogação graciosa de prazo para a 

realização da Empreitada de 60 dias, a qual se apresenta em anexo. Passa-se a analisar os 
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fundamentos apresentados por este: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Dificuldade de fornecimento de produtos betuminosos ------------------------------------ 

 -------- O fornecedor das massas betuminosas que estava inicialmente selecionado pelo 

Empreiteiro deu início a um processo de insolvência e teve de ser escolhido um novo 

fornecedor, tendo sido selecionada a Tecnovia com central em Ourique. Esta situação 

originou um atraso de trinta dias tendo sido a camada de regularização aplicada na semana 

de 18 a 22 de junho de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2. Dificuldade de fornecimento de grelhas sumidouras ---------------------------------------- 

 -------- Verificou-se um atraso com o fornecimento das grelhas sumidouras tendo atrasado os 

trabalhos de execução da rede de drenagem. Toda a rede de drenagem de águas residuais 

pluviais está neste momento concluída estando por aplicar as grelhas sumidouras. -------------- 

 -------- 3. Execução de marcas rodoviárias ------------------------------------------------------------------ 

 -------- É necessária que haja um período de tempo entre a aplicação da camada de desgaste 

e a aplicação das marcas de pavimento de forma a que estas tenham uma maior 

durabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CONCLUSÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nesta fase grande parte dos trabalhos estão realizados, nomeadamente os referentes 

à aplicação da camada de regularização, coletores e valetas de drenagem de águas pluviais 

o que corresponde à parte mais morosa da empreitada. Por concluir está a aplicação da 

camada de desgaste final cujo início está agendado para a próxima semana de 08/10/2012. - 

 -------- Está ainda por concluir a rede de pluviais a nível de aplicação das caleiras com grelha 

com as quais houve dificuldade de fornecimento. Os outros trabalhos em falta são os 

arranjos paisagísticos, a marcação rodoviária horizontal e a sinalização vertical. ----------------- 

 -------- Devido à necessidade de se ter de garantir um intervalo de tempo entre a aplicação 

da camada de desgaste e a marcação de pavimento e tendo em conta os trabalhos que se 

encontram por concluir consideramos adequado o prazo de 60 dias solicitado pelo 

Empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Somos de parecer favorável a uma prorrogação de prazo graciosa de 60 dias 

seguidos. Como a prorrogação proposta é graciosa não haverá um acréscimo de custo para o 

Dono de Obra não tendo o Empreiteiro direito a revisão de preços neste período.----------------- 

 -------- Desta forma o prazo para realização da Empreitada terminaria em 06/12/2012. ----- 

 -------- Deverá o Empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e respetivo cronograma 
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financeiro atualizado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete à consideração superior.” ------------ 

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

Presidente de 04/10/2012, o qual autorizou uma prorrogação graciosa de prazo por mais 60 

dias. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste momento saiu da sala o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro por fazer parte 

dos órgãos sociais da Rota da Cortiça. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- QUOTA ANUAL - ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- Presente uma carta da 

Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar o pagamento 

da quota anual no valor de € 125,00 (cento e vinte e cinco euros). ------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- Presente uma carta 

da Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar apoio 

financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) para boa prossecução do Plano de 

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

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

€ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros) à Associação Rota da Cortiça, a pagar no prazo de 

60 dias. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ----------------------------------------------------- 

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

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:- Presente o ofício n.º 29, remetido pela Assembleia Municipal 

de S. Brás de Alportel no dia 28 de setembro último, informando que foi aprovada, por 

maioria, com 4 abstenções a proposta apresentada referente às taxas a aplicar na cobrança 

do IMI, em sessão ordinária realizada no passado dia 26 de setembro. ------------------------------ 

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

comunicar esta deliberação à Direção Geral dos Impostos para que produza efeitos legais. ---- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – PROJETO DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA NA CONCEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES:- Presente o ofício n.º 30, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de setembro último, informando que foi 
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aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 26 de setembro a 

assunção de compromisso plurianual relativo ao projeto mencionado em epígrafe.-------------- 

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

favorável e autorizar a abertura do procedimento proposto. ------------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – PROJETO “ALGARVE CENTRAL – OPERAÇÃO – INICIATIVAS DE MARKETING 

TURÍSTICO BASEADO NAS TIC’S:- Presente o ofício n.º 31, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de setembro último, informando que foi 

deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 26 de setembro, 

suspender a decisão relativamente ao pedido de autorização prévia para assunção de 

compromisso plurianual para Projeto “Algarve Central – Operação – Iniciativas de Marketing 

Turístico baseado nas TIC’s”, atendendo ao facto deste projeto ter sofrido alguns atrasos e 

não se ter obtido informação sobre a tomada de posição dos restantes municípios 

envolvidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

município líder. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES:- 

Presente o ofício n.º 32, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 

28 de setembro último, informando que foi aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária 

realizada no passado dia 26 de setembro suspender a sua decisão atendendo às dúvidas 

suscitadas em relação a este assunto, nomeadamente quanto à extinção de alguns lugares 

de cargos dirigentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO À MÁQUINA 

RETROESCAVADORA DA MARCA JCB:- 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 
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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: Grande Reparação à Máquina 

Retroescavadora da Marca JCB. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 7.000,00 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.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 se aplica.--------------------- 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO À MÁQUINA 

RETROESCAVADORA DA MARCA CATERPILLAR:- 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 
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“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: Grande Reparação à Máquina 

Retroescavadora da Marca Caterpillar. ----------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 4.800,00 mais IVA à taxa legal em vigor. ------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº1 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. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – PARECER CCDR-ALGARVE: - O senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio, deu conhecimento ao executivo do parecer remetido à Câmara 

Municipal de Faro pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 

relativo ao pagamento de despesas de representação ao pessoal dirigente da administração 

local. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

parecer para conhecimento da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------- 

 -------- TOMADA DE POSIÇÃO CPCJ S. BRÁS DE ALPORTEL:- A Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro apresentou ao executivo uma tomada de posição apresentada pela Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco de S. Brás de Alportel, que abaixo se transcreve: ------ 

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

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

 --------- CPCJ QUE AGUARDAM PORTARIA DE INSTALAÇÃO ----------------------------------------------------------  

 --------- 2010/2011/2012 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número CPCJ Distrito/Região Reunião Data de instalação 

8 CASTRO MARIM FARO 25-Jun 30-06-2010 

9 MARVÃO PORTALEGRE 15-Set 21-09-2010 

10 VILA NOVA DE GAIA NORTE PORTO 16-06-2010 25-11-2010 

11 VILA NOVA DE GAIA SUL PORTO 16-06-2010 25-11-2010 

12 VILA DO BISPO FARO 10-Dez 15-12-2010 

Número CPCJ Distrito/Região Reunião Data de instalação 

1 VILA VIÇOSA ÉVORA 19-Mai 25-05-2011 

2 BELMONTE CASTELO BRANCO 23-Mai 30-05-2011 

3 MONCHIQUE FARO 30-Nov 07-12-2011 

4 S. BRÁS DE ALPORTEL FARO 28-Nov 07-12-2011 

Número CPCJ Distrito/Região Reunião Data de instalação 

1 FRONTEIRA PORTALEGRE 26-Jan 30-01-2012 

10     

 --------- Esboço da Carta Expositiva da nossa Preocupação: ---------------------------------------------------------  

 --------- Na atual conjuntura de crise económica e financeira, o País atravessa paralelamente uma 

grave crise social, onde as nossas famílias e crianças estão cada vez mais pobres. Esta situação é 

altamente preocupante quando já um estudo efetuado pela UNICEF retratou as crianças 

portuguesas como das mais pobres na Europa. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Este contexto para além de constituir um risco em si próprio, potencia ainda mais os 

fatores de risco existentes em famílias com historial vulnerável e disfuncional que, tendo já, 

um nível de resiliência baixo, facilmente despoletam situações de perigo para as crianças. ----- 

 -------- O Município de São Brás de Alportel por não concordar com este cenário promoveu a 

instalação de uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, doravante designada por 
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CPCJ de São Brás de Alportel, para proteger as crianças em situações de perigo e promover 

os seus direitos, por forma a capacitar o seu concelho com uma resposta estruturada, 

baseada na potencialidade que a comunidade local tem de se responsabilizar pelo destino 

das suas crianças por forma a promover futuros risonhos. ---------------------------------------------- 

 -------- Contudo, desde a inauguração oficial da CPCJ de São Brás de Alportel, no dia 7 de 

dezembro de 2011, esta não pôde intervir, efetivamente, em casos concretos de crianças em 

perigo do concelho. A CPCJ de São Brás de Alportel ficou a funcionar apenas em modalidade 

alargada, que apesar de todas as suas virtualidades no âmbito da prevenção, não pode 

deliberar e aplicar medidas de promoção e proteção, medidas essas que constituem o 

instrumento de trabalho para a proteção da criança das várias formas de maus tratos. --------- 

 -------- No decurso da instalação foi nos informado pela Comissão Nacional de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco que, para essa intervenção em modalidade restrita, é necessário 

a instalação ocorrida no dia 7 de dezembro de 2011 ser publicada mediante portaria em 

Diário da República. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi-nos também informado que seria um processo célere, com máximo de 6 meses 

duração, mas até à presente data nada foi publicado. ---------------------------------------------------- 

 -------- Mais se tem vindo a averiguar que não somos o único caso, e todo o Distrito do 

Algarve, conta já com quatro Comissões de Proteção de Crianças instaladas nestas 

condições. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A nível nacional são no total dez as Comissões de Proteção de Crianças que foram 

instaladas mas não podem funcionar devido a não terem ainda a publicação da portaria. A 

última Comissão a ser instalada foi no concelho de Fronteira, distrito de Portalegre em 

Janeiro do presente ano de 2012. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Consideramos que esta situação é deveras preocupante por vários motivos. O motivo 

que nos preocupa mais prende-se com o facto de estarmos a ter conhecimento de várias 

situações de crianças em perigo, algumas situações bastante graves, mas por estarmos num 

limbo jurisdicional não podemos atuar. Nestas situações questionamos como deveremos 

atuar se não temos a portaria de instalação publicada. Em situações de crianças em perigo 

de vida iminente de quem é a responsabilidade? Por mais quanto tempo esta situação se 

perpetuará? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Outro motivo que também nos motiva algum questionamento prende-se com os 

custos destas instalações e o tempo que os recursos estão a ficar em suspenso. Dada a atual 

conjuntura não nos parece sensato não permitir que estes custos tenham o seu retorno 

fundamental que, de modo indireto e a médio e longo prazo só vai trazer benefícios. É um 

facto adquirido que o investimento na proteção de crianças e jovens e a promoção dos seus 

direitos, de modo atempado e precoce, tem maior probabilidade de permitir que o adulto se 

torne num ser humano saudável e concretizado a nível emocional e psíquico, físico e 

profissional, logo um cidadão com menos custos associados. ------------------------------------------- 

 -------- Mediante a preocupação exposta, vimos solicitar e reforçar a importância de dar aos 

recursos já constituídos e prontos a funcionar, isto é, às Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens, a publicação necessária para a sua efetiva instalação, e assim, permitir que 

funcionem também na sua modalidade restrita dando cumprimento ao princípio do art.º69.º 

da Constituição Portuguesa, assim como, ao princípio do art.º 19.º da Convenção dos Direitos 

da Criança, onde se prevê que os Estados adotem medidas legislativas, administrativas, 

sociais e educativas adequadas à proteção da criança contra todas as formas de violência 

física ou mental, abandono ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, incluindo 

a violência sexual. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com os melhores cumprimentos.” -------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar a 

tomada de posição do CPCJ de S. Brás de Alportel. -------------------------------------------------------- 

 -------- 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 25 de setembro a 8 de outubro em curso, no uso das 

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

 -------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o 

restante executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não 

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

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

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

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 3740 a 

3741, 3747 a 3748, 3756 a 3772, 3775, 3783 a 3800, 3802 a 3806, 3812 a 3813, 3815, 3824 a 

3840, 3845 a 3872, 3875 a 3877, 3882 a 3893, 3929 a 4008 no valor de € 87.496,38; ------------ 

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

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

3841 a 3844, 3894 a 3917, no valor de € 36.774,41; ------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 3727 a 3739, 

3742 a 3746, 3749 a 3755, 3773 a 3774, 3776 a 3782, 3801, 3807 a 3811, 3814, 3816 a 3823, 

3873 a 3874, 3878 a 3881, 3918 a 3928, 4009 a 4012, no valor de € 163.130,23. ------------------ 
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se indica 

o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efetuadas nominalmente, 

para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redacção 

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

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os debates a 

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

unanimidade, aprovar a presente ata lavrada em minuta, nos termos do número três do 

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


