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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 7/2013 

 

da reunião ordinária de 26 de março de 2013 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. ----------------------------------------------------- 

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

Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ---- 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. -------------------------------------------------- 

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da ata da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais.------------------------------------ 



     

 

Reunião de 2013/03/26  Página 2 

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

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 58, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.205.605,45€ dos 

quais 1.203.041,22€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.564,23€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2013/03/26  Página 3 

 -------- 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: -------- 

 --------  – Apoio a atribuir no ano de 2013 – Associação de Agricultores do Concelho de 

S. Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- – Voto de pesar - Pelo falecimento de Marcelino Viegas. --------------------------------------- 

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

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

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou o executivo que a Câmara Municipal 

irá assumir as despesas com a logística do programa transmitido pela TVI, no domingo de 

Páscoa. Realçou como objetivo principal a divulgação da Festa das Tochas Floridas, e desta 

forma a promoção do concelho, através da mostra do nosso artesanato, gastronomia e 

doçaria. Informou ainda que os alunos da Escola Secundária irão fazer demonstrações 

gastronómicas e que o Grupo de Acordeonistas será o único grupo Sambrasense a atuar, por 

ser o único que tem um CD gravado. -------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



     

 

Reunião de 2013/03/26  Página 6 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - CARNAVAL TRADICIONAL DE SÃO BRÁS 

2013:- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta: -------- 

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

 -------- “ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - CARNAVAL TRADICIONAL DE SÃO BRÁS 2013 

 -------- Realizou-se no passado dia 10 de fevereiro o Carnaval Tradicional de São Brás de 

Alportel, no qual as associações do Município voltaram a colocar todo o empenho e 

dinamismo, revivendo assim uma antiga tradição carnavalesca bem presente na nossa 

sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Considerando a aprovação das Normas de Atribuição de Apoio Financeiro, na reunião 

de Câmara de 29 de janeiro, proponho que seja atribuído um apoio até ao valor máximo de 

350,00€ a cada grupo concorrente, pertencente às Associações abaixo identificadas: ----------- 

Associação 
Despesa 

efetuada 

Valor a 

Comparticipar 

Associação Cultural Sambrasense – Grupo Taj Mahal € 946,33 € 350,00 

Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia - Grupo das Cenouras  
€ 442,00 € 350,00 

Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia – Grupo dos Polícias e Ladrões 
€ 329,44 € 329,44 

Santa Casa da Misericórdia - Museu do Trajo – 

Grupo da Alegria 
€ 120,31 € 120,00 

Futebol Clube Cabeça do Velho – Grupo Renascer das 

Cinzas 
€ 242,55 € 242,55 

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

devendo proceder-se à transferência das verbas no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à 

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

 -------- APOIO À ACTA - COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE:- Presente a proposta 

apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, sobre o assunto mencionado em 

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

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

 -------- “Apoio à ACTA Companhia de Teatro do Algarve ------------------------------------------------ 

 -------- Projeto VATe - Vamos Apanhar o Teatro ---------------------------------------------------------- 

 -------- O nível de iliteracia em Portugal é um dos mais elevados da Europa e a cultura 

PROPOSTAS 
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artística e designadamente a cultura teatral deveriam fazer parte da educação dos crianças e 

jovens constituindo um pilar importante do seu crescimento cultural. -------------------------------- 

 -------- A Companhia de Teatro do Algarve- ACTA, sedeada no Algarve desde 1995 é uma das 

mais virtuosas associações culturais, no sentido daquele princípio. ----------------------------------- 

 -------- Um dos seus importantes projetos em desenvolvimento é o projeto VATe, “Vamos 

Apanhar o Teatro” iniciado em 2005 e que tem como objetivos levar o teatro, a literatura e a 

criação artística junto das crianças do 1º ciclo. Este serviço educativo foi galardoado com o 

prémio Gulbenkain Educação 2010 e já mereceu visibilidade e reconhecimento 

internacionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- São Brás de Alportel integra o projeto VATe desde 2005. --------------------------------------- 

 -------- Para o ano em curso a Companhia tem como Proposta a produção “ O Pequeno 

Príncipe” e integra a realização de um espetáculo e de um atelier, previsto para os dias 3, 4 e 

5 de junho, para um total de 6 turmas. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Considerando a necessidade de enriquecer o processo educativo ao nível do 1º. 

Ciclo, através do teatro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - Considerando a qualidade deste projeto VATe que inclui a apresentação de uma 

produção infantil e a realização de atividades com as crianças a partir dessa peça; -------------- 

 -------- 3 - Considerando que a aquisição do programa para o presente ano escolar 

representa uma mais valia no sentido da continuidade deste projeto e do interesse das 

crianças por estas dinâmicas, ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4- Proponho a aquisição do Serviço Educativo VATe - 2013, com 12 apresentações, 

pelo valor de € 2 564,78, a pagar durante o mês de junho.” --------------------------------------------- 

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

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

 -------- APOIO A ATRIBUIR NO ANO DE 2013 – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO 

CONCELHO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a proposta apresentada pelo Vice-

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, sobre o assunto mencionado em epígrafe:-------------------------  

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2013 ----------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIOS ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A promoção de atividades e iniciativas de natureza solidária, cultural, desportiva ou 
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recreativa está fortemente enraizada em organizações associativas criadas no ceio das 

sociedades e são ainda essas organizações que assumem o papel de parceiros privilegiados 

do poder local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O reconhecimento claro do seu papel basilar na dinâmica das aldeias e pequenas 

comunidades, já não carece hoje de qualquer formalismo e é a força desprendida e 

empenhada e acima de tudo o altruísmo dos seus dirigentes e sócios que faz mover projetos 

de décadas que cimentam atualmente a identidade de gerações de são-brasenses. No 

entanto é a sua debilidade financeira que muitas vezes impede a concretização de mais 

projetos em áreas vitais à sua afirmação. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes Termos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o interesse da autarquia de São Brás de Alportel na continuidade do 

apoio ao associativismo local designadamente através do plano de apoio constituído com 

base em Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e de Protocolos de Apoio e não 

obstante o quadro de regressão económica do nosso país e por consequência das nossas 

comunidades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando as legitimas espectativas das associações concelhias na capacidade de 

apoio da autarquia aos seus projetos e aspirações, as quais vão ao encontro dos objetivos 

traçados pelo executivo para o desenvolvimento local e das populações. ---------------------------- 

 -------- Considerando que, ao abrigo do quadro de competências das autarquias locais, 

designadamente da al. b) do nº 4 do art.º 64 da Lei 169/99 de 18 de setembro, na redação 

da Lei 5-A/ 2002 de 11 de janeiro, investida de autonomia financeira e com os fundamentos 

constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2013, a autarquia formaliza anualmente o 

apoio às Associações sedeadas em São Brás de Alportel; ------------------------------------------------ 

 -------- Considerando que a Associação dos Agricultores do Concelho de São Brás de Alportel 

vem desenvolvendo presentemente um importante papel de apoio junto dos agricultores de 

São Brás e das freguesias vizinhas, o qual é inquestionável após a devastação provocada pelo 

incêndio de Catraia; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com base no Protocolo de Apoio cuja minuta é parte integrante desta proposta, 

proponho à consideração da Câmara Municipal a atribuição de um subsídio à Associação 

dos Agricultores do Concelho de São Brás de Alportel, cujos valores se expressam como 

apoio a outras associações. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Outras Associações - Protocolo de Apoio ---------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Associação dos Agricultores do Concelho de São Brás de Alportel -------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €5.670,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €472,50.” --------------------------------------------------- 

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

devendo a Secção de Contabilidade efetuar o pagamento mensal, até ao oitavo dia útil de 

cada mês, com efeitos retroativos a janeiro de 2013. ----------------------------------------------------- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a 

celebrar com a associação e dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para o assinar. - 
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 -------- PROC. N.º 43/2012, DE MARGARET ANN GIBSON – BARRACHA – LEGALIZAÇÃO DE 

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 43/2012 em que Margaret Ann Gibson, residente no sítio da Barracha, 

neste município, solicita a legalização de obras de ampliação em prédio existente de que é 

proprietária no sítio da Barracha, neste município. -------------------------------------------------------- 

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

devendo entregar os projetos das especialidades no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 15 de março de 2013, que abaixo se transcreve, devendo a 

mesma ser remetida para conhecimento da requerente. ------------------------------------------------ 

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

 -------- “Na sequência da informação técnica dos serviços de fiscalização de 13 de dezembro 

de 2012 e ao despacho do Sr. Presidente a 20 de dezembro de 2012, estes serviços informam 

que o projeto de legalização apresentado, não se nota inconvenientes de ordem técnica pelo 

que se propõe a aprovação do projeto de legalização tendo em conta o parecer da DRAP – 

Algarve (OF/7065/2012/ERRAN/DRAPALG de 28/11/2012) – Ata nº 763/2012. Deve o 

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

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

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

 -------- Saiu da sala o Vereador Dr. Tomás Nunes, por incompatibilidade profissional. ----------- 

 -------- PROC. N.º 44/2012, DE ROBERT MARCEL BORNAND E ELIANE CHEVALIER BORNAND 

– MESQUITA ALTA – LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE E 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 44/2012 em que Robert Marcel Bornand e Eliane Chevalier Bornand, residentes na 

Mesquita Alta, neste município, solicitam a legalização de obras de ampliação de prédio 

existente e construção de Piscina num prédio que possuem no sítio da Mesquita Alta, neste 

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

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

devendo entregar os projetos das especialidades no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 21 de março de 2013, que abaixo se transcreve devendo a 

mesma ser remetida para conhecimento dos requerentes. --------------------------------------------- 

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

 -------- “Relativamente à Legalização de Ampliação de Prédio Existente e da Construção de 

REQUERIMENTOS 
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Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------------------- 

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

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

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

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

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

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

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Confina a Sul com Via não Classificada. ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

Urbano – edifício térreo, destinado a habitação, com garagem, logradouro com cisterna e 

piscina, com área coberta de 259,71m2 e área descoberta de 492,49m2 totalizando uma área 

total de 752,2,00m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 64/19850212 e 

inscrito sob o artigo nº 7561. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - Pretende o requerente legalizar um terraço coberto (34,35m2), arrumos (5,50m2), 

uma piscina (46,65m2) com casa de máquinas (6,20m2). ------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 39,85m2, 

totalizando uma área de 299,56m2. A área da piscina e casa de máquinas não é 

contabilizada para área de construção uma vez que a casa das máquinas encontra-se 

praticamente enterrada CORTE AA folha nº 7. Assim sendo a referida situação não contraria 

os dispostos legais definidos pelo artigo 23.º-E, do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(máximo 300,00m2); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Em relação à construção de piscina (46,65m2) e casa de máquinas (6,20m2) não se 

vê nenhum inconveniente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 6 - O técnico informa relativamente as acessibilidades que o presente projeto tem o 

seu âmbito de aplicação na alínea 1 do artigo 9º no qual se transcreve: “As instalações, 
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edifícios, estabelecimentos, equipamentos e espaços abrangentes referidos no nº 1 e 2 do 

artigo 2, cujo início de construção seja anterior a 22 de agosto de 1997, são adaptados 

dentro de um prazo de 10 anos, contados a partir da data de início de vigência do presente 

decreto-lei, de modo a assegurar o cumprimento das normas técnicas constantes do anexo 

que o integra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 7 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel (terraço coberto, arrumos, piscina e casa de máquinas), na propriedade do 

requerente, a prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 

sobre o sucedido através de um processo de contra ordenação, alínea a) do ponto nº 1 do 

artigo 98º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro na redação do Decreto-Lei 

nº 26/2010, de 30 de março. Processo já levantado no dia 5 de dezembro de 2012 (folha 

nº 61).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente, no âmbito do nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 

na redação do Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de março, aguardando-se 6 meses para 

apresentação de projeto de especialidades. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- Reentrou na sala o Vereador Dr. Tomás Nunes para participar nos restantes assuntos 

agendados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC. N.º 8/2013, ENATUR, EMPRESA NACIONAL TURISMO, S.A. – POÇO DOS 

FERREIROS – ALTERAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DE HOTEL APARTAMENTO 3*:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 8/2013 em que a Enatur, Empresa 

Nacional de Turismo, S.A., com sede na Avenida Sta. Joana Princesa, 12D - 2º, em Lisboa, 

solicita a aprovação de alteração de arquitetura e reclassificação para Hotel Apartamento de 

3* num prédio que possui no sítio do Poço dos Ferreiros, neste município. ------------------------- 

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

devendo entregar os projetos das especialidades no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 21 de março de 2013, que abaixo se transcreve devendo a 

mesma ser remetida para conhecimento da entidade requerente.------------------------------------ 

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

 -------- “Pretende a requerente aprovação de alterações de arquitetura e reclassificação da 

REQUERIMENTOS 
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Antiga Pousada num prédio urbano com uma área de 35,260 ha. A presente intervenção será 

a recuperação das construções existentes com uma área de 2 741,00m2, com o intuito de 

recuperar para Hotel – Apartamentos de 3 estrelas. ------------------------------------------------------ 

 -------- Da análise da pretensão, informam estes serviços o seguinte: -------------------------------- 

 -------- 1 - O prédio rústico insere-se em: --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.1 - Espaço Agrícola Condicionado a Norte; ------------------------------------------------------- 

 -------- 1.2 - Espaço Agrícola Indiscriminado a Sul; --------------------------------------------------------- 

 -------- 1.3 - Zona de proteção à Pousada; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.4 - Zona de proteção às captações públicas; ----------------------------------------------------- 

 -------- 1.5 - Zona afastada (a poente); ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.6 - Reserva Agrícola Nacional a Poente; ---------------------------------------------------------- 

 -------- 1.7 - Confina a Poente com ER2. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Pretende o requerente a utilização das construções existentes para Hotel - 

Apartamento, sendo referido se pretende manter a mesma implantação; --------------------------- 

 -------- 3 - As construções propostas para o Hotel - Apartamento, de acordo com o quadro 

síntese apresentado, definem a seguinte ocupação: ------------------------------------------------------ 

 -------- 3.1 Área de terreno ……………............ 35,260ha ---------------------------------------------------- 

 -------- 3.2.Área de implantação ................. 1415,00m2 -------------------------------------------------- 

 -------- 3.3.Área de construção................... 2684,00m2 --------------------------------------------------- 

 -------- 3.4.Nº de Camas……………………….….. 56 distribuídas por 26 unidades de alojamento ---- 

 -------- 3.4.Tipologias……………………………….. 2 apartamentos T2 + 9 estúdios + 15 T1 (sendo 

um dos quais adaptado a mobilidade reduzida). ----------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Atendendo que os Empreendimentos turísticos são estabelecimentos que se 

destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu 

funcionamento de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços 

complementares, devendo dispor no mínimo de 10 unidades de alojamento. Podendo este 

ser instalados estabelecimentos hoteleiros de diferentes grupos e categorias. --------------------- 

 -------- 5 - A pretensão carece de parecer do Turismo de Portugal, analisado o presente 

verifica que o mesmo contém parecer favorável (folha 92 do presente). ----------------------------- 

 -------- 6 - Relativamente ao instrumento de gestão territorial, RPDM de São Brás de Alportel, 

verifica-se que a pretensão apenas vai intervir na área já impermeabilizada não havendo 

qualquer aumentos de áreas. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 7 - As operações urbanísticas decorrentes da instalação de empreendimentos 

turísticos estão sujeitas ao cumprimento das normas previstas no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, (Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro alterado pela Lei 

nº 26/2010, de 30 de março) bem como as normas técnicas de construção aplicáveis às 

edificações em geral, designadamente em matéria de segurança contra incêndio, saúde, 

higiene, ruído e eficiência energética.------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 8 - No âmbito do ponto anterior, estes serviços informam que o mesmo apresenta 

projeto de segurança Contra Incêndios de 2º Categoria, sendo acompanhado pelo termo de 

responsabilidade do Sr. Eng.º Luís Alberto Pinto Leal. ----------------------------------------------------- 

 -------- 9 - A nível das acessibilidades o mesmo apresenta projeto e termo de 

responsabilidade, mais se informa que deverá ser cumprido. Estes serviços informam que é 

intenção desta edilidade promover a todos os níveis uma arquitetura inclusiva, incrementado 

a mobilidade urbana para todos os cidadãos de acordo com o Decreto-Lei nº 163/08, de 8 de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, que a pretensão reúne condições para a 

emissão de uma informação favorável, no entanto alerta-se que este empreendimento está 

pendente de uma auditoria de classificação, de acordo com o disposto no ponto 4 do artigo 

30º do Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 228/2009, de 14 

de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

superior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ÁGUAS DO ALGARVE, S.A. – TARIFÁRIO APROVADO PARA 2013:- Presente o ofício 

n.º DAF/CONT-01/00699, de 12 de março de 2013, remetido pelas Águas do Algarve, S.A., a 

informar da aprovação do orçamento e do projeto tarifário para 2013, o que se traduz numa 

tarifa de 0,4710 €/m3 para a atividade de abastecimento de água e de 0,6254 €/m3 para a 

atividade de saneamento de águas residuais em vigor a partir de 01 de janeiro de 2013. ------- 

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

cópia do documento à Secção de Contabilidade para efeitos de conferência das faturas. ------- 

 -------- DESIGNAÇÃO DO NOME DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS:- Presente o ofício n.º 166, remetido no dia 12 de março 

de 2012, pelo Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas informando que o 

Agrupamento passará a designar-se “Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel”. --------- 

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

 -------- PAGAMENTO DE QUOTA - APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À VÍTIMA:- Presente a 

nota de dívida n.º 2013/321, de 4 de março, da APAV – Associação de Apoio à Vítima, com 

sede em Lisboa, relativa à quota anual, cujo valor se cifra em € 700,00 (setecentos euros). ---- 

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS:- 

Presente a comunicação de 12 de março corrente, remetida pelo Grupo Desportivo e 

Cultural de Machados, com sede no sítio dos Machados, neste município, a solicitar a 

atribuição da verba remanescente prevista em orçamento, por forma a fazer às despesas 

inerentes à aquisição e instalação de uma caldeira para aquecimento da água utilizada nos 

balneários do campo de futebol daquela associação. ----------------------------------------------------- 

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

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à 

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

 -------- VOTO DE PESAR - PELO FALECIMENTO DE MARCELINO VIEGAS - O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, em nome de todo o executivo da Câmara Municipal 

apresentou o seguinte voto de pesar: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Voto de Pesar: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “PELO FALECIMENTO DE MARCELINO VIEGAS --------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- São Brás de Alportel voltou a ficar mais pobre, no passado dia 20 de março, com o 

falecimento de um dos seus ilustres filhos: Marcelino Viegas, um nome que para sempre 

ficará ligado à história do jornalismo, paixão à qual dedicou os melhores anos da sua vida. ---- 

 -------- Depois de um percurso profissional iniciado no setor financeiro, Marcelino Viegas 

rendeu-se ao jornalismo ainda muito jovem, tendo iniciado a sua carreira de jornalista nos 

títulos locais, tendo posteriormente enveredado pelo jornalismo regional e prosseguido até 

ao jornalismo nacional, onde esteve durante um quarto de século, marcando a história do 

Jornal “A Bola”, entre muitos outros títulos. A par da sua colaboração em jornais desportivos 

nacionais colaborou também regularmente na imprensa regional e nacional, colaborando em 

dezenas de títulos, muitos dos quais sob a sua coordenação, tendo sido chefe de redação dos 

jornais “Sul Desportivo”, “O Algarve”, “Diário do Sul – Algarve” e tendo participado 

ativamente nos jornais da sua terra, aos quais emprestou sempre a sua pena, com dedicação 

e esmero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O seu trabalho mereceu-lhe diversos prémios, entre os quais o 1.º Prémio de 

Comunicação, Honra e Mérito Desportivo, conferido pelo Governo Civil de Faro e o Troféu por 

“mais de 25 anos de jornalismo em prol do Desporto”, o reconhecimento da região de 

Turismo do Algarve e um Diploma de Louvor de Mérito Jornalístico, por serviços relevantes á 

causa do jornalismo em prol da sua região e do país”, atribuído pelo Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Feliciano Barreiras Duarte, em 2005. ------- 

 -------- Em março de 2012, um ano antes desta trágica despedida, e já numa situação de 

saúde extremamente débil São Brás de Alportel prestou-lhe homenagem numa Festa que 

juntou muitos colegas, amigos e familiares, numa iniciativa promovida por um conjunto de 

amigos liderados por Neto Gomes, à qual se associou o município de São Brás de Alportel. ---- 

 -------- Neste momento de profundo pesar, perdendo São Brás de Alportel mais um seu 

ilustre filho, pretende a Câmara Municipal prestar a Marcelino Viegas, um justo 

reconhecimento:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por todo o seu talentoso trabalho jornalístico que muito honra a terra que o viu 

nascer;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por toda a sua dedicação e empenho em prol do desporto e do Algarve; ------------------- 

 -------- Pelo seu exemplo de cidadania e participação na vida da comunidade, destacando-se 

a sua participação ativa, enquanto candidato, nas eleições autárquicas de 2005; ----------------- 

 -------- Pela sua Vida e Personalidade, distinta e nobre, no momento do seu falecimento, a 
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Câmara Municipal de São Brás de Alportel presta reconhecida Homenagem a Marcelino 

Viegas.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar e dar 

conhecimento do mesmo à família. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- Presente uma informação 

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

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

renda respeitante 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 12 a 25 de março 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 631 a 632, 

634 a 660, 664 a 673, 677 a 683, 690, 700 a 702, 704 a 705, 709 a 711, 749 a 799, 820, 826 a 

830 no valor de € 147.565,78; ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

628 a 629, 688 a 689, 728 a 730, 802 a 805, no valor de € 37.758,26; -------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 630, 633, 661 a 

663, 674 a 676, 684 a 687, 691 a 699, 703, 706 a 708, 712 a 727, 731 a 748, 800 a 801, 806 a 

819, 821 a 825, no valor de € 320.074,19. ------------------------------------------------------------------- 
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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 redação 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 

  

 


