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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 21/2012 

 

da reunião ordinária de 23 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. ------------------------------------------------------------- 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:- Dr. João Carlos Mendonça D’ Aragão e Moura, por motivos pessoais -; 

 

 

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 204, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.741.446,62€ dos 

quais 1.738.034,70€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.159,30€ em numerário e 252,62€ em cheques, estes dois últimos 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 



     

 

Reunião de 2012/10/23  Página 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o 

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

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

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

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

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

 --------  – Certidão de localização estabelecimento de comércio de produtos elétricos e 

eletrodomésticos, na Rua Boaventura Passos; -------------------------------------------------------------- 

 --------  – Atribuição de Subsídio - Associação de Defesa e Proteção dos Animais 

Abandonados – Coração100Dono; ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – CCD de S. Brás de Alportel – Envio do processo de candidatura relativo ao CLDS. ----- 

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROGRAMA “CRESCER A BRINCAR 2012/2013”, DA ASSOCIAÇÃO PREVENIR:- O 

Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: ------------ 

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

 -------- “Programa “Crescer a Brincar” ano letivo 2012/2013 ------------------------------------------ 

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

 -------- O Programa “Crescer a Brincar” da associação Prevenir foi selecionado como 

Programa Inovador pelo Observatório Europeu da Droga e faz parte da Base de dados da 

EDDRA como um dos melhores programas de prevenção Escolar da Europa; ----------------------- 

 -------- Desde 2009 nas escolas do nosso município se têm aplicado este programa em 

parceria com a associação PREVENIR com bons resultados de sucesso educativo; ----------------- 

 -------- No ano letivo de 2011/2012 estiveram envolvidas no mesmo 4 escolas de 1º ciclo, 6 

professores e 115 alunos, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Que neste ano letivo, este número de crianças transitou para o 2º e 3º anos do 1º 

ciclo do ensino básico, mostrando-se fundamental que se dê continuidade ao trabalho sobre 

os conteúdos experienciados anteriormente; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho à Ex.ª Câmara que se digne aprovar: --------------------------------------------------- 

 -------- A proposta para a implementação do programa “Crescer a Brincar” destinado a 

crianças do 1º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2012/2013 no valor total de 

(quatro mil e cinquenta euros) € 4.050,00 (orçamento detalhado em anexo).” --------------------- 

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

€ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta euros) no prazo de 60 dias à Associação PREVENIR. 

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

 -------- 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 - ACERTOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 

PROPOSTAS 
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alunos atribuído às famílias pela segurança social; valores em quadro que se anexa. ------------ 

Ciclo de ensino/Escalão Nº de alunos novos Valor de escalão Total do escalão 

Pré-Escolar - A  1 30€ 30€ 

Pré-Escolar - B  - - - 

1º Ano 1º ciclo - A  - - - 

1º Ano 1º Ciclo - B  - - - 

2º Ano 1º Ciclo - A  - - - 

2º Ano 1º ciclo - B  - - - 

3º Ano 1º Ciclo - A  3 50€ 150€ 

3º Ano 1º Ciclo - B - - - 

4º Ano 1º ciclo - A  1 50€ 50€ 

4º Ano 1º ciclo - B  - - - 

 ------------------------------------------------------------ Valor TOTAL - 230 € (duzentos e trinta euros) -- 

 ------ Valor a transferir para o agrupamento será de 170€, cento e setenta euros (230€ - 

60€) de acertos do quadro da informação anterior por atribuição errada de escalão de 4º ano 

a alunos de pré-escolar.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

autorizar a transferência da verba de 170,00€ (cento e setenta euros) no prazo de 60 dias 

para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- PROC. N.º 51/2011, DE ANTÓNIO DOS SANTOS BOTINAS – CALÇADA – 

LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 51/2011, em que António dos Santos Botinas, residente no 

na Rua Luís Bivar, n.º 60, nesta Vila, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a 

legalização de alterações em prédio existente, de que é proprietário no referido local. --------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos à 

Repartição de Finanças e Conservatória do Registo Predial de S. Brás de Alportel 

relativamente aos registos apresentados, com o intuito de remeter o processo para o 

Ministério Público, nos termos da informação técnica de 24 de setembro de 2012, que 

abaixo se transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Analisada a pretensão e atendendo ao parecer do Consultor Jurídico desta edilidade 

dado a eventuais ilegalidades de registo, o assunto deve ser encaminhado para o Ministério 

Público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para melhores apuramentos deverá dar conhecimento de todos estes registos à 

Repartição das Finanças e Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel, para 

efeitos de esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- 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, aprovar o licenciamento da 

instalação do portão, nos termos da informação técnica de 12 outubro de 2012, que abaixo 

se transcreve e que deve ser dada conhecimento ao requerente. ------------------------------------- 

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

 -------- Face à deliberação da reunião de câmara do dia 25 de setembro de 2012 veio o 

requerente informar esta edilidade que “irá optar por recuar o acesso 3 metros em relação 

ao muro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUERIMENTOS 
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 -------- Face ao exposto não se vê nenhum inconveniente à pretensão do requerente uma vez 

que cumpre as informações técnicas de 23 de agosto de 2012 e de 19 de setembro de 2012 

mais a informação jurídica do dia 5 de julho de 2012. ---------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 7/2012, DE LOUIS JACQUES MARRECK E LOUISE VICTORIA TIKINK – 

ALPORTEL – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 7/2012, em que Jacques Marreck e Louise 

Victoria Tikink, residentes na Rua Infante D. Henrique, edifício À Bolina – Ferragudo, no 

município de Lagoa, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo a alteração e 

ampliação de moradia unifamiliar, num prédio de que são proprietários no sítio do Alportel, 

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 25 de setembro de 2012, que abaixo se transcreve e 

que deve ser dada conhecimento aos requerentes. ------------------------------------------------------- 

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

 -------- “No seguimento da deliberação camarária de 19 de Junho findo, “a câmara deliberou 

solicitar parecer do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade”, tratando-se de 

um parecer vinculativo. Analisado o referido parecer OF/16719/DGA-Sul (PNRF) /2012, o 

mesmo considera a pretensão em condição de merecer deferimento. -------------------------------- 

 -------- Mais se informa que os requerentes devem apresentar os necessários projetos de 

especialidades no prazo de 6 meses. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 30/2012, DE HANS JURGEN DRESCHER – SOALHEIRA – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE GARAGEM, CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO E MURO DE VEDAÇÃO E 

LEGALIZAÇÃO DE SÓTÃO E TERRAÇOS COBERTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 30/2012, em que Hans Jurgen Drescher, residente no sítio da 

Soalheira, Cx. Postal n.º 720-B, neste município, solicita a aprovação do projeto de 

arquitetura relativo a alteração e ampliação de garagem, construção de telheiro e muro de 

vedação e legalização de sótão e terraços cobertos num prédio de que é proprietário no 

referido local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: -------------------------------- 
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 -------- Primeiro - 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 na informação técnica de 09 de outubro de 2012, que abaixo se transcreve 

e de que deve ser dada conhecimento ao requerente: --------------------------------------------------- 

 -------- Segundo - Remeter o presente processo ao Setor de Contraordenações. ------------------ 

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

 -------- “Pretende o requerente a alteração e ampliação de garagem, construção de telheiro e 

muro de vedação e legalização de sótão e terraço coberto ---------------------------------------------- 

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

 -------- 1. Trata-se de um prédio urbano com uma área total 2.000,00m2, conforme registo da 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o n.º 7592/19921016. ------------- 

 -------- 2. A parcela de terreno em questão localiza-se em: ---------------------------------------------- 

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

 -------- ZONA AFASTADA, PROTECÇÃO ÀS CAPTAÇÕES PÚBLICAS; ------------------------------------ 

 -------- 3. Deverá apresentar uma planta de implantação com a área de construção deverá 

ser calculada através de uma profundidade de 30 m contados pelo caminho confinante que 

se acha a devida área multiplicando por um índice de 0.8, para justificação dos dados 

apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Relativamente à açoteia transformada em sótão, estes serviços informam que a 

mesma não será possível de legalização dado que um sótão corresponde ao espaço interior 

entre o último piso e a cobertura em telhado, é permitido a construção de sótão cuja área 

não poderá exceder metade da área do piso imediatamente inferior, estes se utilizados como 

parte componente da habitação são contabilizados para efeitos do cálculo da área total. ------ 

 -------- 5. A piscina construída uma vez que é um complemento à habitação não existe 

qualquer inconveniente, dado que se trata de uma nova impermeabilização deverá ser 

solicitados parecer à Agência Portuguesa do Ambiente.-------------------------------------------------- 

 -------- 6. Os alçados apresentados, deverá a cércea ser justificada em que a cércea é 

dimensão vertical da construção, contada a partir do ponto da cota média do terreno no 

alinhamento da fachada até à linha superior do beirado ou platibanda ou guarda do terraço.  

 -------- 7. Relativamente à garagem apresentada, não se trata de uma alteração e 

ampliação, mas sim, de uma construção autónoma à edificação já existente, assunto que se 

REQUERIMENTOS 
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remete à consideração superior. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 8. Mais se informa que deverá ser levantado uma contraordenação com base no 

incumprimento do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho alterado pelo 

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

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

 -------- Face ao exposto, não estão reunidas condições para emissão de um parecer 

favorável, por contrariar as disposições em vigor do RPDM, conforme do artigo 53º. ------------ 

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

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

 -------- PROC. N.º 33/2012, DE HÉLDER JOSÉ TEOTÓNIO VIEGAS – VALE DE CARVALHO – 

LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 33/2012, em que Hélder José Teotónio 

Viegas, residente no sítio de Vale do Carvalho, Cx. Postal 354-P, neste município, solicita a 

aprovação do projeto de arquitetura relativo à legalização de obras de alteração e ampliação 

de prédio existente, de que é proprietário no referido local. ------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente, para no 

prazo de 30 dias, apresentar os documentos solicitados na informação técnica de 10 de 

outubro de 2012, que abaixo se transcreve, devendo a mesma ser remetida para 

conhecimento do requerente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “A pretensão consiste num pedido de licença administrativa, nos termos da alínea c) 

do n.º 2 do artigo do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 26/10, de 30 de março para a legalização de obras de alteração e ampliação de prédio 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ANTECEDENTES ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A 6 de setembro de 2012, deu entrada nesta Câmara Municipal, um Auto de Noticia 

de Contraordenação, para a legalização de obras de alteração e ampliação de prédio 

existente, com uma área aproximada de superfície de pavimento de 163,00m2, constituída 

por um piso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ANÁLISE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. É pretensão do requerente a legalização de obras de alteração e ampliação de 

prédio existente, localizado em Vale de Carvalho, composto por edifício térreo com 2 
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dependências e Páteo com uma área total de 319,00m2, não confrontando com caminho, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 12371/19990526 e inscrito sob o 

artigo n.º 635. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Uma vez que o presente registo não menciona caminho deverá o requerente 

justificar o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. Relativamente ao espaço exterior da edificação pretendida e da respetiva inserção 

paisagística na envolvente, verificamos que a mesma observa os objetivos apontados no 

artigo 23ºE do RPDM, contudo verifica-se que a mesma propriedade já usufrui de uma 

habitação no mesmo artigo situação que deverá ser justificada através de memória 

justificativa e peças desenhadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, considerando que o projeto de arquitetura apresentado não reúne 

condições de informação favorável, com base nos pontos supra citados. Deverão ser 

apresentados os elementos solicitados nos pontos supra referidos no prazo de 30 dias afim 

destes serviços emitirem parecer final sobre a pretensão. ----------------------------------------------- 

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

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

 -------- PROC. N.º 22/2012, DE INGRIDE ARMAS, UNIPESSOAL, LDA. – RUA SERPA PINTO - 

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS E RECINTO DE ESPETÁCULOS DE 

NATUREZA NÃO ARTÍSTICA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 22/2012, em que a empresa Ingride Armas, Unipessoal, Lda., com sede na Rua António 

Viegas Calçada, Bloco Lisboa, n.º 34 – 2º drt., nesta Vila solicita a aprovação do projeto de 

arquitetura relativo a alteração de utilização para estabelecimento de restauração e bebidas 

e recinto de diversão para espetáculos de natureza não artística, num prédio de que é 

proprietária na Rua Serpa Pinto, n.º 48, nesta Vila. -------------------------------------------------------- 

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

nos termos das informações técnicas de 7 de agosto e 18 de outubro de 2012 e dar 

cumprimento à informação técnica de 22 de outubro corrente relativa aos projetos de 

especialidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter para conhecimento da empresa 

requerente cópia das informações técnicas, que abaixo se transcrevem, bem como, do 

parecer do Centro de Saúde de S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- Informação técnica de 7 de agosto: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- “Pretende a requerente licenciar a alteração de utilização para Estabelecimento de 

Restauração e bebida e recinto de diversão para espetáculos de natureza não artística. -------- 

 -------- Compete-nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projeto de arquitetura 

entregue. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Enquadramento da pretensão: ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito das classificações atribuídas pelo Regulamento do Plano de Urbanização 

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

Republica de 13 de fevereiro de 2003, I série, a pretensão enquadra-se de acordo com planta 

de zonamento e condicionantes nas seguintes situações: ------------------------------------------------ 

 -------- Zona de extensão de Média Densidade -------------------------------------------------------------- 

 -------- Apreciação da proposta -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Localizado na Rua Serpa Pinto n.º 48, constituído por prédio urbano, térreo com 2 

divisões, 2 dependências, 1 armazém e quintal, destinado a fabrica de cortiça, com área total 

de 1.784,00 m2, sob a matriz de natureza urbana n.º 3969. Descrito na Conservatória do 

Registo Predial de São Brás de Alportel sob o n.º 3732/19881213. ------------------------------------ 

 -------- 2. No âmbito do Plano de Urbanização estes serviços não verificam qualquer 

incompatibilidade quanto ao uso e edificabilidade previstos. ------------------------------------------- 

 -------- 3. A proposta apresentada sofre alterações no seu interior e vãos, no entanto 

nenhuma dessas alterações irá comprometer a estrutura do edifício. Assim, verifica-se a 

criação de uma cozinha, atendimento ao público, sala de festas. -------------------------------------- 

 -------- 4. Atendendo que a proposta apresenta cozinha para a implementação de 

estabelecimento de Restauração e Bebida, assim solicita-se parecer ao Centro de Saúde do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5. O licenciamento relativo aos recintos de espetáculos e de divertimentos públicos, 

nomeadamente como recinto destinado a espetáculos de natureza não artística tem por 

base o Decreto-lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro. Sobre este assunto considera-se que o 

processo está devidamente instruído conforme previsto no artigo 9.º do referido diploma 

legal, obedecendo o regime jurídico da urbanização e da edificação legalmente em vigor 

nomeadamente o Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro. --------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Do referido processo de obras consta ficha de segurança contra incêndios conforme 
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modelo aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, com conteúdo descrito no 

anexo V do Decreto-lei n.º 220/200, de 12 de novembro, sendo o autor do projeto 

responsável pelo cumprimento das normas exigidas conforme o descrito no artigo 6.º do 

referido diploma legal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7. Outro elemento a considerar para o licenciamento do estabelecimento em causa, é 

a apresentação da avaliação acústica, conforme solicitado nos termos do artigo n.º 9 do 

artigo 13º do Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro. Da avaliação acústica verificou-se a 

seguinte análise dos resultados/conclusão: “o edifício em estudo cumpre, nas situações 

analisadas, os requisitos de isolamento sonoro a sons de condução aérea de fachadas e 

elementos de fachada em edifícios comerciais e de serviços, e parte similares em edifícios 

industriais, do Regulamento dos Requisitos acústicos dos Edifícios, republicado em anexo ao 

Decreto – lei n.º 96/2008, de 9 de junho.” ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa que a conformidade do documento com o enquadramento legal em 

vigor é da responsabilidade dos técnicos da Tecnoacústica – Medições Acústicas, Lda. ---------- 

 -------- 8. Caso constitua fonte de ruído temporária e uma vez que se encontra cerca de zona 

habitacional e sendo esta uma atividade excecional carece de licença especial de ruído 

(Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro). ------------------------------------------------------------------- 

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

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

elementos que maior peso tem na deformação da imagem arquitetónica da Vila. Este não 

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

 -------- 10. Qualquer publicidade no exterior carece do respetivo licenciamento junto dos 

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

 -------- 11. Finalmente estes serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto - lei 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Deverá ser solicitado o parecer no ponto n.º 4 afim destes serviços emitirem parecer 

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

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

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

 -------- Informação técnica de 18 de outubro: -------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com parecer do Centro de Saúde de São Brás de Alportel datado de 27 de 

agosto de 2012 e a legislação em vigor, deverá o estabelecimento cumprir as recomendações 

mencionadas no presente parecer 04/2012. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa que as alterações efetuadas serão vistoriadas com a entidade 

competente aquando da autorização de utilização. ------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- Informação técnica de 22 de outubro: -------------------------------------------------------------- 

 -------- “Da apreciação efetuada ressalva-se: -------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.3) R. P. A. ÁGUAS – Nada a opor. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.4) R. P. D. Á. RESIDUAIS – Nada a opor. ----------------------------------------------------------- 

 -------- 1.5) INST. GÁS – Deverá aguardar-se pelo parecer da TELECERT. ----------------------------- 

 -------- 1.6) PROJECTO DE ELECTRICIDADE – Deverá entregar ficha eletrotécnica como refere 

na memória descritiva da arquitetura. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1.7) V. E. FUMOS – Deverá apresentar projeto uma vez que se trata de 

estabelecimento de restauração e bebida. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Vistas as especialidades informa-se que: ---------------------------------------------------------- 

 -------- Deverá cumprir o ponto 1.6 e 1.7. E aguarda-se pelo parecer relativo ao ponto 1.5. ----- 

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

 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVO AO PROCESSO N.º 37/2012 - INSTALAÇÃO DE 

ARRECADAÇÃO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 37/2012, 

em que a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da 

Misericórdia, n.º 20, na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a isenção de pagamento das taxas 

necessárias ao licenciamento de uma arrecadação. ------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

das taxas devidas, por se tratar de uma Instituição Particular de Solidariedade Social que irá 

executar uma obra que se insere no âmbito das suas atividades, conforme previsto no n.º 3 



     

 

Reunião de 2012/10/23  Página 17 

do art. 11º do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO “HARD RIDERS CLUB” – FONTE DA 

MURTA:- Presente um requerimento, de 25 de setembro último, apresentado pela 

associação Hard Riders Clube, a solicitar a emissão do horário de funcionamento, para o 

estabelecimento de bebidas instalado na sua sede, sita em Fonte da Murta, Cx. Postal 453-Z, 

neste município, sendo requerido o seguinte horário: todos os dias das 16 horas às 6 horas. -- 

 -------- O senhor Presidente apesar de ter competência para autorizar a emissão de horários 

de funcionamento, trouxe o requerimento à reunião de câmara pelo facto do horário 

solicitado ser bastante alargado. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão do horário de 

funcionamento das 16h às 4h, podendo o mesmo ser alterado em caso de reclamações. ------- 

 -------- Neste momento, saiu da sala de reuniões o Sr. Presidente, por se considerar 

impedido pelo facto de ser familiar do gerente da empresa arrendatária.--------------------------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS E ELETRODOMÉSTICOS, E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NA RUA BOAVENTURA 

PASSOS:- Presente um requerimento em que a empresa J. Afonso, Lda., com sede no sítio 

da Bordeira, freguesia de Santa Bárbara de Nexe, município de Faro, 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 produtos elétricos e eletrodomésticos, e instalações elétricas na Rua Boaventura Passos, 

n.º 38, 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 produtos elétricos e eletrodomésticos, no local pretendido. 

Remeta-se cópia da informação técnica à empresa requerente. --------------------------------------- 

 -------- O Sr. Presidente reentrou na sala de reuniões para participar nos restantes assuntos 

agendados para a presente reunião. -------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – 2º PEDIDO DE 

PAGAMENTO – PROTOCOLO NOVO CENTRO DE DIA:- Presente o ofício n.º 110/2012, de 16 

de outubro corrente, remetido pela Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com 

sede na Praceta da Misericórdia, n.º 20, na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar o segundo 

pedido de pagamento do ano 2012, no valor de € 4.989,54, relativo ao Protocolo celebrado 

com a autarquia para a construção do novo Centro de Dia. --------------------------------------------- 

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

pagamento no montante de € 2.763,35 (dois mil setecentos e sessenta e três euros e trinta e 

cinco cêntimos), a transferir no prazo de 60 dias, valor remanescente previsto para o ano 

2012 no protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel. --------- 

 -------- CCD S. BRÁS DE ALPORTEL – PEDIDO DE COLABORAÇÃO DE TÉCNICOS MUNICIPAIS 

PARA APOIO ÀS EMPREITDAS A REALIZAR NO ÂMBITO DO CLDS:- Do CCD - Centro de 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás 

de Alportel, foi presente uma comunicação de 22 de outubro em curso, a solicitar o apoio da 

autarquia na disponibilização de técnicos municipais para exercer as funções de fiscalização 

e coordenação de segurança nas várias empreitadas a realizar no âmbito do CLDS - Contrato 

Local de Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, para o qual foi assinado o protocolo 

de compromisso no passado dia 20 de agosto, entre a Câmara Municipal, o Instituto de 

Segurança Social e o CCD. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Eng.º Hélder Rosa como coordenador, o Eng.º Filipe responsável pela Fiscalização e o 

Eng.º José Candeias como coordenador de segurança. --------------------------------------------------- 

 -------- CCD S. BRÁS DE ALPORTEL – ENVIO DO PROCESSO DE CANDIDATURA RELATIVO AO 

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

Freguesia de S. Brás de Alportel, foi presente uma comunicação de 19 de outubro em curso, 

a dar conhecimento de que foi remetido para o Centro Distrital de Faro da Segurança Social 

o processo de candidatura relativo ao CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social. ------- 

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

 -------- ARS - ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DE SERVIÇO:- Dos Serviços 

Farmacêuticos da Administração Regional de Saúde do Algarve, com sede em São João da 

Venda - Almancil, no município de Loulé, foi presente o ofício n.º 39, de 15 de outubro de 

2012, remetendo, em anexo, proposta das escalas de turnos das farmácias deste município, 

DELIBERAÇÕES 
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relativa ao ano de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que não vê 

inconveniente na escala apresentada. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

ABANDONADOS - CORAÇÃO100DONO:- Presente uma carta da Associação de Defesa e 

Proteção dos Animais Abandonados – Coração100Dono, com sede no sítio do Peral, Caixa 

Postal 712-A, neste município, a solicitar apoio financeiro para dar continuidade ao trabalho 

efetuado pela associação junto dos animais abandonados no concelho de S. Brás de Alportel.  

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

€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Associação Coração100Dono, a pagar no prazo de 60 

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

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

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

fogos número 10, 65, 85 e 94 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram atempadamente as 

rendas respeitantes ao mês em curso. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil 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 9 a 22 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 4015, de 

4017 a 4020, de 4022 a 4028, de 4030 a 4034, de 4043 a 4054, 4056, de 4065 a 4067, de 

4071 a 4116, de 4121 a 4183, da 4130 a 4131, 4133, de 4142 a 4178, de 4180 a 4181 no 

valor de € 98.266,00; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de 4035 a 4042, no valor de € 12.625,87; -------------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 4013 a 4014, 

4016, 4021, 4029, 4055, de 4057 a 4064, de 4068 a 4070, de 4117 a 4120, de 4121 a 4129, 

4132, de 4134/1 a 4141/6, 4179, 4182, no valor de € 286.494,21. ------------------------------------ 
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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 

  

 


