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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 22/2013 

 

da reunião ordinária de 05 de novembro de 2013 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira 

Martins, Rui Manuel Jacinto Eusébio e Dra. Anabela de Brito Lourenço Marcos. ------------------ 

 

 

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 213, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.158.751,90€ dos 

quais 1.155.404,23€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.261,67€ em numerário, 86,00€ em cheques, estes 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 um do artigo quadragésimo nono da Lei número 

setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, 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 quinquagésimo segundo da Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro: ------------------------------ 

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

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

 --------  – Voto de Pesar pelo falecimento de Júlio Parreira; --------------------------------------------- 

 --------  – Processo de Obras n.º 43/2013, de Autocontreiras, Lda. – Ampliação de anexos de 

um armazém; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Certidão de Localização - Estabelecimento de Comércio a Retalho de Produtos de 

Crianças e Centro de Atividades Escolares, na Rua Boaventura Passos. ------------------------------ 

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

HASTA PÚBLICA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROPOSTA DE REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMISSÃO 

MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO: Presente a proposta do Senhor 

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que a seguir se transcreve, relativa ao assunto em epígrafe: -- 

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

 -------- “Representante da Câmara Municipal na Comissão Municipal de Preservação do 

Centro Histórico ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, tendo em consideração: -------------------------------------------------------------- 

 -------- – A deliberação da Câmara Municipal de 23 de maio de 2010, que prevê a 

constituição de uma Comissão Municipal de Preservação do Centro Histórico, enquanto 

órgão consultivo de apoio e acompanhamento à execução do Plano de Revitalização do 

Centro Histórico e nomeadamente das intervenções urbanísticas no burgo antigo da vila; ------ 

 -------- – Que na respetiva deliberação está definida qual a composição e funcionamento da 

referida Comissão, determinando que a mesma é composta por um Representante de cada 

um dos partidos representados no executivo municipal; ------------------------------------------------- 

 -------- – Neste sentido designo em representação do Partido Socialista a Vereadora a Tempo 

Inteiro, Marlene de Sousa Guerreiro e solicito aos Vereadores eleitos pelo Partido Social 

Democrata a designação de um representante; ------------------------------------------------------------ 

 -------- Deverá também ser solicitado à Assembleia Municipal a indicação de 1 representante 

de cada um dos partidos com assento na Assembleia Municipal;” ------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro - Aceitar a nomeação da Vereadora Marlene Guerreiro, como representante 

do Partido Socialista e do Vereador Rui Eusébio como representante do Partido Social 

Democrata; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo - Solicitar à Assembleia Municipal a indicação de um representante de cada 

um dos partidos com assento naquele órgão. --------------------------------------------------------------- 

 -------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 2013/2014:- A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte proposta, que abaixo se 

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

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

PROPOSTAS 
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 -------- “ESTABELECIMENTO DE NÚMERO DE NOVAS BOLSAS DE ESTUDO ------------------------- 

 -------- A CONCEDER PARA ACESSO AO ENSINO SUPERIOR – 2013/2014 ---------------------------- 

 -------- Considerando o lançamento de uma nova medida de apoio às famílias, no passado 

ano de 2011, que consiste na atribuição de bolsas de estudo para prosseguimento de estudos 

no ensino superior a alunos, oriundos de meios socialmente mais desfavorecidos; ---------------- 

 -------- Considerando, a este respeito, o disposto Regulamento Municipal da Atribuição de 

Bolsas de Estudo para Acesso ao Ensino Superior do Município de São Brás de Alportel, 

publicado em Diário da República 2.ª série — N.º 17, de 24 de janeiro de 2012; ------------------- 

 -------- Considerando que este Regulamento estabelece, no seu artigo 4.º, que cabe à 

Câmara Municipal estabelecer o número de bolsas a conceder, anualmente, bem como os 

termos em que este apoio é concedido; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando tratar-se de uma matéria de relevante importância, a qual constitui 

uma nova resposta social ao dispor da comunidade, num contexto cada vez mais difícil para 

as famílias, razão pela qual importa realizar mais um esforço financeiro, por parte da 

autarquia, de modo a poder auxiliar estes jovens na construção do seu futuro; -------------------- 

 -------- À semelhança do ano letivo transato, proponho o estabelecimento do número 

máximo de duas (2) novas bolsas, a conceder no ano letivo 2013/2014, para alunos a 

ingressar pela primeira vez no ensino superior; dando no entanto continuidade à 

atribuição das bolsas concedidas nos anos letivos anteriores (nomeadamente 2011/2012 e 

2012/2013), nas condições estabelecidas no capítulo IV do mesmo regulamento. -------------- 

 -------- Mais se propõe, conforme disposto no artigo 5.º do mesmo regulamento, publicar o 

respetivo edital, para abertura de concurso para atribuição das novas bolsas de estudo.” ------ 

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

 -------- PROGRAMA “CRESCER A BRINCAR 2013/2014”, DA ASSOCIAÇÃO PREVENIR: 

Presente a proposta do Senhor Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que a seguir se transcreve, 

relativa ao assunto em epígrafe: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Programa “Crescer a Brincar” ano letivo 2013/2014 ------------------------------------------ 

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

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

 -------- A aprovação da continuidade do programa para o ano letivo 2013/2014 irá permitir a 

continuidade do programa, em mais 4 escolas do Concelho de São Brás de Alportel, 

abrangendo cerca de 114 alunos, as respetivas famílias e 6 professores e, por outro lado, 

este ano letivo os professores irão receber formação creditada (que irá permitir que os 

educadores/professores recebam um máximo de 3 créditos e mais se certifica que, esta 

formação releva para os efeitos de progressão na carreira). -------------------------------------------- 

 -------- Para além destes alunos, famílias e professores que estamos abranger com o 

programa, como se sabe na ação de formação participam mais 13 professores (que tem 

outros anos de escolaridade), ou seja, através das sessões de formação conseguimos 

abranger mais 220 alunos e respetivas famílias e 13 professores. Sendo assim, com a 

aprovação da continuidade do “Crescer a Brincar” conseguimos chegar a cerca de 19 

professores, 335 alunos e respetivas famílias. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho à Exª Câmara que se digne aprovar: ---------------------------------------------------- 

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

crianças do 1º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2013/2014 no valor total de 

(quatro mil e quinhentos euros) 4.500 (orçamento detalhado em anexo).” -------------------------- 

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

€ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) no prazo de 60 dias à Associação PREVENIR. 

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

 -------- APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE NUNO DIAS:- Foi 

presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa ao assunto em 

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

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

 -------- “Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica de Nuno Dias ----------------------- 

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

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

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

constitui igualmente um importante desafio, para promover a recuperação e integração 

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

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

Câmara Municipal procura prestar apoio, em parceria com o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (antigo Instituto da Droga e da 

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

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

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

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

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

com aquele serviço, e no âmbito de protocolo firmado com este Instituto em Abril de 2010, 

de acordo com o definido na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e em resposta a uma solicitação apresentada pela Equipa Técnica Especializada 

de Tratamento Sotavento/Olhão do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências, proponho a atribuição de um apoio mensal à COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA DA CÁRITAS DIOCESANA DE ÉVORA, no valor mensal de 70,00 euros, durante 

um período de 12 meses, com retroação a abril de 2013, data do internamento, para fazer 

face às despesas inerentes ao internamento do utente NUNO DIAS, um munícipe são-

brasense, de 39 anos de idade, que se encontra a ser seguido por aquela equipa, por 

motivo de uma toxicodependência, desde 2003, sendo alvo de um projeto contínuo, vital 

para a sua recuperação e reintegração social. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

junto de anexa. O munícipe vive sozinho, encontrando-se desempregado e sem quaisquer 

rendimentos, não podendo custear todas as despesas necessárias a este internamento.” ---- 

 -------- Por indisponibilidade de verba na rúbrica, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a transferência de € 490,00 (quatrocentos e noventa euros) à 

Comunidade Terapêutica da Cáritas Diocesana de Évora, a pagar no prazo de 60 dias. O valor 
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referente a 7 meses de internamento, de abril a outubro. Dê-se conhecimento à Secção de 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - PROGRAMA “MÃO AMIGA”: A Vereadora, Dra. Marlene 

Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo se transcreve: ------------------------------------------- 

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL – 

PROGRAMA “MÃO AMIGA” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - Considerando que no âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à 

exclusão social, a Câmara Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de 

cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos 

estratos sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, 

reabilitação e adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de 

e à situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica; ----------------------- 

 -------- 2 - Considerando que com este objetivo foi publicado a 19 de abril de 2012 o 

regulamento municipal de atribuição destes apoios, a qual estabelece os devidos termos e 

condições para este programa de apoio social; ------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Considerando que foram dirigidos à Câmara Municipal vários pedidos de apoio 

para aquisição de materiais de construção, bem como, para realização de obras, os quais, 

pela urgência das situações em causa, mereceram devida análise por parte dos serviços 

sociais, bem como do Departamento Técnico Municipal, em conformidade com os termos e 

condições da proposta de regulamento. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Considerando os pareceres técnicos emitidos pelo Departamento Técnico 

Municipal, que junto se anexam, os quais resultam de avaliação técnica dos vários pedidos 

de apoio, descriminando todos os materiais necessários e serviços a realizar nas diferentes 

intervenções; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Considerando que, nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal participar na prestação de 

serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, nas condições constantes 

de regulamento municipal; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6 - E em concordância com os pareceres emitidos pelos Serviços de Ação Social e 

Habitação, que junto de anexam, propõe-se a atribuição dos apoios financeiros, constantes 

na tabela abaixo, para a realização das várias intervenções, os quais totalizam o valor de 

PROPOSTAS 
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€ 4.900,00, a acrescer o IVA à taxa legal em vigor.” ------------------------------------------------------- 

Nome do 

beneficiário 

Localidade de 

intervenção 
Breve descrição Valor a atribuir 

Maria de Sousa 

Caetano 

Poço dos 

Ferreiros 

Obras de remodelação da 

cozinha e instalações 

sanitárias 

1.900,00€ + IVA 

(6%) 

Dominique 

Oliveira 
Javali 

Construção de casa de banho 

no interior da habitação e 

remodelação da cozinha 

3.000,00€ + IVA 

(6%) 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios financeiros 

propostos. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para proceder aos pagamentos 

mediante apresentação de documentos de despesa (fatura). ------------------------------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA SERRA DO 

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

assunto em epígrafe, a mesma foi retirada por a Instituição de Solidariedade Social da Serra 

do Caldeirão não ter a situação tributária regularizada. -------------------------------------------------- 

 ------ ALGAR - TARIFA 2014:- Presente o ofício n.º S02261-201210-DAF de 7 de outubro 

último, remetido pela Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, Sociedade 

Anónima, com sede em Faro, a informar que o valor da tarifa a praticar em 2014 será de 

34,40€/t. Face ao ofício remetido pela ALGAR o senhor Presidente apresentou a proposta 

que abaixo se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Acusou a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, em 31 de Outubro de 2013, ofício 

procedente da ALGAR a informar “que, de acordo com as (…) recomendações da [ERSAR] a 

tarifa a praticar para 2014 será de 34,40€/t”. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- O montante das tarifas praticado pela ALGAR, SA para o ano de 2013 situa-se nos 

34,33€/t; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O montante informado pela ALGAR, SA para a tarifa a ser praticada para o ano de 

2014 fixa-se em 34,40€/t; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A aplicação deste valor da tarifa para 2014 implicaria um acréscimo de encargos para 

o Município em 0,07 pontos percentuais; -------------------------------------------------------------------- 
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 -------- As dificuldades com as quais os são-brasenses se confrontam, quer estejamos a 

referir-nos a famílias ou de empresas, no atual contexto de crise económica e financeira; ------ 

 -------- O aumento decorrente da aplicação da nova tarifa proposta pressuporia aumentar os 

constrangimentos já vivenciados pelos são-brasenses; --------------------------------------------------- 

 -------- Proponho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Solicitar à ALGAR que reconsidere a tarifa a ser praticada para o ano de 2014 no 

sentido da manutenção da atualmente em vigor, fixada no montante de 34,33€/t.” ------------- 

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

 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Acácio por fazer parte dos órgãos sociais da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. ------------------------ 

 -------- PROPOSTA – REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DE ÁGUA PARA OS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS: Presente uma proposta do Senhor Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que 

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

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

 -------- “REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DE ÁGUA PARA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS NO ATIVO ---- 

 -------- Considerando que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás 

de Alportel é uma instituição que desempenha uma importante Ação de Responsabilidade 

Social e pelo que representa para a nossa comunidade local e para as nossas gentes, bem 

como do esforço, da solidariedade e da disponibilidade de todos os soldados da paz desta 

Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o papel insubstituível dos Bombeiros Voluntários na prevenção e 

proteção de pessoas e bens e, em geral, em prol das populações, com a dedicação, empenho, 

destreza e coragem que indiscutivelmente fundamenta e justifica todos os apoios que lhes 

têm vindo a ser assegurados pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que, pese embora todas as organizações terem de procurar, cada vez 

mais, soluções que apresentem autonomia face ao apoio financeiro da autarquia, o certo é 

que a Câmara Municipal estará sempre solidária com as entidades que prestam ajuda a toda 

a comunidade e em particular com os Bombeiros voluntários. ------------------------------------------ 

 -------- Considerando que tantas vezes, quando tudo nos parece tombar aos nossos pés é 

reconfortante comprovar que ainda assim há homens e mulheres, jovens ou idosos, que sob o 

manto inconfundível do desinteresse e do voluntariado, repartem diariamente abnegação, 

altruísmo, solidariedade e heroísmo: OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS. -------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- A proteção de vidas humanas e bens em perigo tantas vezes conseguidas por atos de 

coragem e abnegação dos soldados da paz deve ser credora do incondicional 

reconhecimento da comunidade e das suas instituições. ------------------------------------------------- 

 -------- Por estes motivos, de forma a promover o voluntariado e reconhecer a dedicação dos 

Bombeiros voluntários no ativo, proponho a redução de 50% do preço estabelecido no 

tarifário de água para todos os Bombeiros Voluntários no ativo e que prestem serviço na 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel. ------------------------ 

 -------- Sendo condição, estar na situação de Atividade no Quadro ou Inatividade no Quadro 

em consequência de acidente ocorrido no exercício das suas funções.” ------------------------------ 

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

ainda deliberado, por unanimidade, que os interessados deverão requerer a redução na 

Secção Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------  

 -------- Reentrou na sala de reuniões o Vereador Acácio, para participar nos restantes 

assuntos agendados na ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- O Senhor 

Presidente entregou uma cópia da proposta do Regimento da Câmara Municipal de S. Brás 

de Alportel, pondo-o à consideração do executivo municipal com vista à sua aprovação na 

próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ------ PROC.º N.º 23/2013, DE CIMPERIOCIVIL CONSTRUÇÕES, LDA. – FUNCHAIS – 

LEGALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAVE:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 23/2013, em que a empresa Cimpériocivil – Construções, Lda., com 

sede na Rua Mariana Vilar – Lote 1, R/ch, nesta Vila, solicita a aprovação do projeto de 

arquitetura relativo à legalização da construção da cave, num prédio de que é proprietária 

no sítio dos Funchais.  

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

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

Procedimento Administrativo, dado que a pretensão suscita algumas dúvidas quanto ao fim 

a que a cave se destina, conforme atestam as informações técnica e jurídica, de 02 de agosto 

e 12 de setembro de 2013, respetivamente, que abaixo se transcrevem, devendo as mesmas 

ser remetidas para conhecimento da firma requerente. ------------------------------------------------- 

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

 -------- “É pretensão a legalização das alterações executadas na sua propriedade. --------------- 

 -------- Analisados os elementos apresentados, cumpre-nos informar o seguinte: ---------------- 

 -------- 1 - A pretensão localiza-se em Espaço de Indústria Extrativa I, de acordo com o artigo 

59º do RPDM da vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Conforme Auto de Noticia de Contraordenação emitido 04/07/2013, o requerente 

procedeu à edificação de uma garagem e uma arrecadação na cave da sua habitação com 

respetivamente cerca de147,79m2, sem que para o efeito fosse portador do respetivo alvará 

de construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - No âmbito do ponto anterior esta teve antecedentes (processo n.º 228/2006 e 

processo 126/2007), foi por razões ponderosas que foram atribuídas ao Sr. Licério Russo e 

que por sua vez já vendeu à empresa requerente que vem agora solicitar a legalização de 

uma cave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4 - Esta classe de Espaço, atento ao disposto no artigo 59º do ponto n.º 1 do RPDM – 

“caracteriza-se pela ocupação exclusiva para a exploração de inertes” (pedreiras). Tal 

significa que a construção, por colidir com aquele fim exclusivo, se mostra proibida. ------------- 

 -------- 5 - Face à atual formulação, podem levantar dúvidas se em caso de ser executado 

mais um piso abaixo da cota do terreno, para além do pré-existente acima da cota do 

terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 6 - Mais se informa que a presente cave apresenta divisórias e contém janelas de luz 

natural, atendendo ao artigo 79º do RGEU, a mesma apenas poderá ter um pé direito de 

2,20m e devendo conter divisórias apenas para zona técnica e arrumos bem como apenas 

deverá ter grelhas de ventilação a 1,90 da cota de pavimento. ----------------------------------------- 

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

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

para a emissão de uma informação favorável, dado à complexidade do assunto em questão 

solicita-se parecer Jurídico ao consultor desta edilidade. ------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- “A requerente Cimperiocivil, Lda. apresenta um projeto para a legalização de uma 

cave de uma moradia unifamiliar construída no Sítio dos Funchais, tudo conforme as 

respetivas plantas e memória descritiva. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Sobre o pedido de aprovação do aludido projeto foi emitida informação técnica na 

qual se refere que relativamente à construção da aludida cave foi já levantado auto de 

contra ordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais refere a dita informação técnica que a moradia foi construída por razões 

ponderosas ao abrigo do processo de obras nº 126/2007, correspondendo também a 

reconstrução e ampliação de uma anterior construção existente no local, a qual nos termos 

do artigo 59º nº 1 do RPDM “caracteriza-se pela ocupação exclusiva para exploração de 

pedreiras” (inertes). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O projeto inicial aprovado no processo de obras nº 126/2007 não está em causa. ------- 

 -------- A presente operação urbanística apesar de se apresentar como legalização da 

construção de uma cave configura claramente um projeto de alteração, vindo aliás instruído 

como tal o respetivo processo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A 1ª questão que se suscita é a da possibilidade de existência de uma cave. -------------- 

 -------- Na verdade as obras de alterações e ampliação permitidas pelo artigo 23º-E do RPDM 

na sua atual redação não podem implicar aumento do nº de pisos pré-existentes. ---------------- 

 -------- Desconhece-se hoje (não ficou demonstrado) se a construção existente anteriormente 

à construção aprovada no processo 126/2007 tinha já alguma cave, mas tal não vem 

documentado nem, face ao estado de completa ruína da construção anterior, é crível a sua 
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existência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tem-se entendido contudo que a proibição do aumento do número de pisos se refere 

acima da cota da soleira, pois tal proibição tem a ver com a minimização do impacto visual 

da construção, a sua volumetria e integração na paisagem, aspetos com que a existência de 

um piso abaixo da cota da soleira não colide. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Pelo exposto entende-se que a existência de uma cave no prédio em causa não viola o 

disposto no artigo 23º-E do RPDM pelo que em abstrato pode ser legalizado. ---------------------- 

 -------- A cave em causa, aliás como consta da memória descritiva e justificativa, destina-se a 

“zona técnica”, não podendo ser utilizado para fins habitacionais. ------------------------------------ 

 -------- Na informação técnica de 2 de Agosto último vem referido que a “cave apresenta 

divisórias e contem janelas de luz natural” suscitando por isso dúvidas quanto ao fim a que a 

mesma se destina. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De facto, é ponto assente que nunca a cave em causa poderia ser utilizada 

designadamente para fins habitacionais por a tal se opor não só o disposto no artigo 23º E 

do RPDM como também e especialmente o RGEU atento o disposto no seu artigo 78º. ---------- 

 -------- Refere muito especialmente o § único da aludida disposição legal que as Câmaras 

“poderão fixar outras disposições especiais a que devem obedecer as arrecadações nas 

caves, tendentes a impedir a sua utilização eventual para fins de habitação”. --------------------- 

 -------- Efetivamente a compartimentação da cave constante do respetivo projeto (ou mesmo 

já executada) é de molde a oferecer dúvidas sobre o fim a que a requerente pretende 

destiná-la. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Com efeito existem 2 compartimentos por sua vez subdivididos em duas partes 

internamente, cada uma delas com um vão (janela) para o exterior que sugerem “quartos de 

habitação com casa de banho integrada”. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por outro lado, a 3ª divisão (designada por zona técnica) apresenta-se também com 

dois vãos que dão para o exterior (janelas) para além de uma porta de dimensões 

semelhantes às das portas usualmente utilizadas em habitações, acrescendo ainda que se 

verifica a ligação por escada interna entre esta divisão e o r/chão habitável da moradia. ------- 

 -------- Crê-se assim que as dúvidas levantadas pelo parecer técnico acerca do destino 

pretendido para a cave em face da sua compartimentação serão legítimas devendo a 

interessada prestar esclarecimentos complementares para a existência da 
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compartimentação da cave face ao destino que lhe pretende dar. ------------------------------------ 

 -------- EM CONCLUSÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- I – Deverá a interessada prestar esclarecimentos complementares no sentido de 

justificar a compartimentação apresentada relativamente ao fim a que a cave se destina.  ---- 

 -------- II – Caso a justificação apresentada não se mostre satisfatória e por isso subsista, face 

à compartimentação, a dúvida sobre o fim a que a cave se destina, deverão, ao abrigo do 

disposto no § único do artigo 78º do RGEU, ser tomadas as medidas especiais tendentes a 

impedir a utilização da cave para fins habitacionais. ------------------------------------------------------ 

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

 -------- PROC.º N.º 31/2013, JORGE MARCOS CATARINO SOARES E OUTRA – CERRO DA 

MESQUITA – AMPLIAÇÃO DE MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE PISCINA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 31/2013, em que Jorge Marcos Catarino Soares 

e Outra, residentes no sítio do Cerro da Mesquita, Cx. Postal 360-Z, neste município, 

solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo à ampliação de moradia e 

legalização de piscina, no sítio do Cerro da Mesquita, 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 28 de outubro de 2013, que abaixo se transcreve, 

devendo a mesma ser remetida para conhecimento dos interessados. ------------------------------ 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo ao Setor de 

Contraordenações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “Relativamente ao projeto apresentado e à informação apresentada pelo serviço de 

fiscalização, estes serviços informam que Projeto de Arquitetura se encontra em condições de 

merecer aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa que deverá ser levantado uma Contraordenação com base no 

incumprimento da alínea a) do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, pelos trabalhos não autorizados  --------- 

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de licenciamento do projeto de arquitetura 

reúne condições para a emissão de informação favorável, com base no n.º 4 do artigo 20º de 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 
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de março.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC.º N.º 28/2013, FELISBELA NUNES GUERREIRO E OUTROS – COROTELO – 

LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO 1.º PISO:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 28/2013, em que Felisbela Nunes Guerreiro e Outros, 

residentes no sítio do Corotelo, Cx. Postal 172-A, neste município, solicitam a legalização de 

obras de construção do 1.º Piso, num prédio de que são proprietários, no sítio do Corotelo, 

neste município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

isentar os requerentes da apresentação dos projetos das especialidades, nos termos da 

informação técnica de 25 de outubro de 2013, que abaixo se transcreve, devendo a mesma 

ser remetida para conhecimento dos interessados. ------------------------------------------------------- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo ao Setor de 

Contraordenações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “1 - Relativamente ao solicitado apresentado pelo requerente são estes serviços a 

informar que, segundo o Plano Diretor Municipal de São Brás de Alportel, o local onde se 

situa o prédio urbano com o número de matriz 10319, integra-se em Espaço Urbano 

Histórico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Segundo o artigo 44º do PDM (Plano Diretor Municipal) “os Espaços urbanos 

Históricos, estes espaços correspondem a áreas especialmente importantes sob o ponto de 

vista histórico, cultural e ambiental do concelho, integrando edifícios de especial interesse 

urbanístico arquitetónico, pelo que deverão ser mantidas as características gerais das 

malhas urbanas e preservadas as caraterísticas arquitetónicas dos edifícios de maior 

interesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Constituem espaços urbanos históricos a zona antiga de São Brás de Alportel, São 

Romão e Corotelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito dos planos municipais de ordenamento do território que abranjam espaços 

urbanos históricos, deverão ser identificados os edifícios e conjuntos de interesse a preservar.  

 -------- 3 - Os Espaços Urbanos Históricos estão sujeitos aos seguintes condicionamentos: --- 

 -------- a) As edificações existentes nos espaços urbanos históricos deverão ser conservadas e 

recuperadas, de acordo com a normativa a estabelecer em regulamento municipal ou em 

planos municipais de ordenamento do território de nível inferior, apenas se admitindo a 
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demolição nos casos em que, do ponto de vista de segurança e ou salubridade, não seja 

viável a manutenção do edifício, confirmado por vistoria da Câmara Municipal. ------------------ 

 -------- b) Nos casos em que, nos termos do número anterior, seja permitida a demolição, a 

nova edificação a erigir deverá obedecer às seguintes prescrições: O edifício deverá integrar-

se de forma harmoniosa no conjunto existente, respeitando a morfologia e volumetria da 

zona envolvente; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A superfície total de pavimento não poderá ser superior ao maior dos seguintes 

valores: O existente antes da demolição; O resultante da aplicação do índice de utilização 

líquido de 1,2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Admite-se o preenchimento de parcelas livres e a remodelação ou ampliação de 

edifícios existentes integrados nos espaços urbanos históricos, em conformidade com as 

seguintes regras: O edifício deverá integrar-se de forma harmoniosa no conjunto existente, 

respeitando a morfologia e volumetria da zona envolvente; -------------------------------------------- 

 -------- Índice de utilização líquido: =/< 1,2. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Admite-se a instalação de atividades terciárias, turismo e artesanato nos espaços 

urbanos históricos, em conformidade com as seguintes regras: ---------------------------------------- 

 -------- Tem de ser respeitada a volumetria da zona envolvente; --------------------------------------- 

 -------- A superfície total de pavimento não pode exceder o maior dos seguintes valores: ------- 

 -------- O existente antes da remodelação; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- O resultante da aplicação do índice de utilização líquido de 1,5, podendo ser 

aumentado para 1,7 no caso de instalação de atividades de Administração Pública, hotéis, 

pensões, pousadas, hospedarias, estabelecimentos similares dos hoteleiros e comércios de 

cariz cultural (galerias de arte, artesanato, etc.) ----------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Analisada a pretensão estes serviços informam: -------------------------------------------- 

 -------- 4.1 - O presente processo foi alvo de um processo anterior 159/85 em nome de 

Manuel Florêncio Andrade para ampliação de moradia no qual nunca foi concluído para 

obtenção de autorização de utilização, no qual já tinha as informações dadas na altura das 

características arquitetónicas que deveria ter em conta parecer datado a 11/10/85 pelo 

Eng.º João Paulo Aleixo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4.2 - Atendendo à existência do parecer do GAT datado a 21/4/86 que foi comunicado 

ao requerente por ofício n.º 0122 de 2 de maio de 1986. ------------------------------------------------- 

 -------- 4.3 - A proposta agora apresentada trata-se de uma legalização de Obras de 
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construção do 1º Piso na qual não teve qualquer cuidado no que lhe foi transmitido e dos 

condicionalismos supra referidos no artigo 44º do RPDM. ----------------------------------------------- 

 -------- 4.4 - Vem agora a requerente salientar….”que a ampliação em causa foi efetuada em 

1986 pelo falecido marido, quase 3 décadas passaram e a requerente apenas almeja aquilo 

que é seu, e que foi construído com bastante sacrifício, de modo a deixar tudo regularizado e 

legal para os seus, e de forma alguma dispõem de condições financeiras para efetuar 

quaisquer obras.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Concluímos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A pretensão insere-se na realidade num pequeno aglomerado habitacional no meio 

rural, constituído por cerca de meia dúzia de habitações sem grande relevância urbanística. 

Todo este micro conjunto habitacional maioritariamente composto por habitações 

centenárias já sofreram alterações |ampliação| recuperação tendo em todas sido utilizados 

diferentes materiais, cores o qual descaracteriza do próprio aglomerado. Assim e tendo em 

conta da não existência de regulamentos para a zona, remete-se o assunto à consideração 

superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa que deverá ser levantado uma Contraordenação com base no 

incumprimento da alínea a) do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de30 de março, pelos trabalhos não autorizados. ---------- 

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

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

 -------- PROC.º Nº 36/2007, DE DUARTE SILVA PONTES ENGRÁCIA – MACHADOS – 

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

Divisão de Urbanismo sob o n.º 36/2007, em que Duarte Silva Pontes Engrácia, residente no 

na Avenida da República, n.º 130 – 5º Drt.º., em Faro, solicita a aprovação de alterações ao 

projeto de construção de uma moradia unifamiliar já licenciada, no sítio dos Machados, 

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 outubro de 2013, que abaixo se transcreve, 

devendo a mesma ser remetida para conhecimento do requerente. --------------------------------- 

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente, alteração do projeto aprovado a 9 de 
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outubro de 2007, no prédio rústico situado nos Machados (inscrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 7175/19920207 e inscrito sob o artigo n.º 14019 com uma área de 

3.000,00m2), cabe-nos emitir a seguinte informação técnica: ------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - Analisado o presente processo, verifica-se que a pretensão foi alvo de um processo 

de razões ponderosas de acordo com o ponto n.º 4 do artigo 23º do RPDM na redação 

RCM71/95 de 18 de junho, publicada no DR de 19 julho de 1995, concedidas em reunião 

ordinária realizada a 03 de janeiro de 2007 (Processo n.º 253/06). ------------------------------------ 

 -------- 2 - Das alterações apresentadas estes serviços informam dado que as mesmas 

decorreram no decurso da obra uma vez que não alterou a implantação nem aumento de 

área de construção, apenas elementos estéticos. Assim informa-se que não existe 

inconveniente de ordem técnica. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de licenciamento do projeto de arquitetura 

reúne condições para a emissão de informação favorável, com base no n.º 4 do artigo 20º de 

Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 

de março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- PROC.º N.º 40/2013, ASTROLABIUM XXI – CAFÉ CONCERTO, PRODUTOS BIO E 

LOCAIS, UNIP. LDA. – MEALHAS – ALTERAÇÃO DE FACHADA EM PRÉDIO EXISTENTE:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 40/2013, em que a empresa 

Astrolabium XXI – Café Concerto, Produtos Bio E Locais, Unip. Lda., com sede no sítio da 

Campina, Cx. Postal 811-A, neste município, na qualidade de usufrutuária, solicita o 

licenciamento de alteração de fachada em prédio existente, no sítio das Mealhas, 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 28 de outubro de 2013, que abaixo se transcreve, 

devendo a mesma ser remetida para conhecimento da empresa requerente. --------------------- 

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

 -------- “Pretende o requerente licenciar a alteração de fachada em prédio existente com a 
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implementação de um Estabelecimento de Bebidas com Espaço de Dança com capacidade 

máxima do estabelecimento de 81 lugares. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- ANALISADA A PRETENSÃO: ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A proposta é inserida em PRÉDIO URBANO define uma área de 2018,00m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 5279/19910121 sob o artigo 

n.º 10043. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A parcela localiza-se em ÁREA AGRÍCOLA CONDICIONADA, constituída por solos 

inseridos na RAN e Zona Afastada de Proteção às Captações Públicas), segundo classificação 

do RPDM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - O PROJETO DE ARQUITETURA, incide sobre um único piso acima da cota de soleira.  

 -------- 1.1 - O presente projeto já teve licenciamento como número de processo 11/2010, no 

qual foi solicitado planta que define-se zonas de estacionamento ao longo da parcela deverá 

as áreas do estabelecimento, circundantes e de acesso ao mesmo devem apresentar-se livres 

e limpas, com pavimentação apropriada à não estagnação de águas. ------------------------------- 

 -------- 1.2 - Atendendo à informação do serviço de fiscalização e fotos anexas, verifica-se 

que a mesma não foi executada no qual deverá ser executada de acordo planta de 

Implantação (folha n.º11 do presente processo). ----------------------------------------------------------- 

 -------- 1.3 - Relativamente à alteração solicitada não se verifica qualquer inconveniente de 

ordem técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1.4 - Deverá o presente estabelecimento estar em bom estado de conservação 

relativamente a pintura, reboco, equipamentos, etc. ---------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de licenciamento do projeto de arquitetura 

reúne condições para a emissão de informação favorável, com base no n.º 4 do artigo 20º de 

Decreto-Lei 555/99 ,de 16 de dezembro, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 

de março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- PROC.º N.º 43/2013, AUTOCONTREIRAS, LDA. – RUA DOS CORTICEIROS – 

AMPLIAÇÃO DE ANEXOS A UM ARMAZÉM:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 43/2013, em que a empresa Autocontreiras, Lda., com sede na Rua dos 

Corticeiros, n.º 10, nesta Vila, na qualidade de arrendatário, solicita a aprovação do projeto 
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de arquitetura relativo à ampliação de escritório e instalação sanitária anexa a armazém, sito 

na Rua dos Corticeiros, neste município. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mediante a entrega de declaração 

do proprietário a autorizar as referidas obras, aprovar o projeto de arquitetura nos termos 

da informação, técnica de 28 de outubro de 2013, devendo os projetos das especialidades 

serem entregues no prazo máximo de seis meses. -------------------------------------------------------- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter a informação técnica que abaixo se 

transcreve, para conhecimento da empresa requerente. ------------------------------------------------ 

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

 -------- “Pretende o requerente Auto-Contreiras instalar num armazém existente, uma oficina 

de mecânica geral (CAE:45200) no Sitio na Rua dos Corticeiros n.º 10, artigo urbano n.º 3398, 

registado sob o n.º 17097/20100611, pelo Registo da Conservatória Predial de São Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Análise: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1- Por estar em causa um pedido de financiamento associado à pretensão conforme a 

informação da Dr.ª Dora Barradas e Vereador Eng.º Acácio, foi solicitado a urgência da 

presente informação técnica. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano de Urbanização de 

São Brás de Alportel, eficaz pelo aviso n.º 1852/2009, publicado em Diário da República de 

20 de janeiro de 2009 IIª série n.º 13, enquadra-se em: -------------------------------------------------- 

 -------- Zona de Expansão de Média Densidade (artigos 29º e 31.º) ----------------------------------- 

 -------- Confina a Sul com via programada ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3- As Zonas de Expansão tem como objetivo proporcionar áreas para a expansão 

habitacional, sendo no entanto admissível a instalação de outras funções, tais como 

comércio, serviços, turismo, equipamentos ou indústrias da classe D, sujeitando-se aos 

indicadores urbanísticos definidos nos artigos 30.º, 31.º e 32.º, consoante a zona em que se 

localizem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4- Relativamente ao projeto de arquitetura apresentado relativamente ao armazém 

existente não se verifica inconveniente de ordem técnica uma vez que serão melhorias para o 

bom funcionamento da atividade e tendo índices. --------------------------------------------------------- 

 -------- 5- O presente processo não apresenta nem projeto de Risco de Incêndios nem Ficha o 

que deverá apresentar os mesmos de acordo a categoria a que pertence. -------------------------- 
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 -------- 6- Deverá o mesmo estar de acordo com a informação do serviço de fiscalização uma 

vez que a atividade deverá ter as infraestruturas adequadas para o bom funcionamento. ------ 

 -------- 7- A técnica apresenta termo de responsabilidade do 163/06, de 8 de agosto, não 

apresentado qualquer projeto, sendo intenção desta edilidade promover a todos os níveis 

uma arquitetura inclusiva, fomentando a mobilidade urbana para todos os cidadãos. ----------- 

 -------- 8- Qualquer equipamento adoçado às fachadas (ex.: compressores, aparelhos de ar 

condicionado, etc.) carece de autorização e de uma solução que garanta a proteção do 

referido equipamento e a minimização do seu impacte. Para isso deve ser apresentada a 

solução em projeto de especialidades. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 9- Tal como se pode ler no art.º 13º do Regulamento Municipal de Urbanização, 

Edificação e Taxas do Município de 31 de março de 2003, a insonorização do sistema de ar 

condicionado deve ficar garantida, assim como a recolha de água resultante da condensação 

do ar, que em caso algum poderá ser vertida para a via pública; -------------------------------------- 

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

serviços municipalizados, que decorrerá após obtenção do alvará de licença de utilização. ----- 

 -------- 11- Esta é uma atividade que muitas vezes está associada a queixas sobre o ruido, 

pelo que alertamos para a importância do cumprimento do Regulamento Geral de Ruido, 

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

 -------- 12- Caso pretenda concretizar a atividade deve cumprir o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 

17 de junho, relativa ao regime dos resíduos. --------------------------------------------------------------- 

 -------- 13- Caso pretenda instalar a atividade, deve: ------------------------------------------------------ 

 -------- a) Proceder à entrega da respetiva declaração prévia no âmbito do DL 259/2007 e 

Portaria 790/2007, caso o DL n.º 48/2011 alterado pelo DL 141/2012, não tenha entrado em 

vigor. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Solicitar o respetivo horário de funcionamento nesta edilidade ou cumprir o 

estipulado pelo DL n.º 48/2011 (licenciamento zero), caso esta matéria já tenha entrado em 

vigor devendo em qualquer caso afixar de forma visível do exterior do estabelecimento o 

mapa do horário de funcionamento. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Deve também dispor de livro de reclamações nos termos do DL n.º 156/2005 

alterado pelo DL n.º 321/2007 e Portaria n.º 1288/2005. ------------------------------------------------ 

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

 -------- Face ao exposto, do ponto de vista do PU da vila de São Brás de Alportel, 
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nomeadamente dos artigos 29º e 31º do regulamento, e do ponto de vista do licenciamento 

existente é viável a instalação do comércio pretendido, pelo que se emite informação técnica 

favorável ficando condicionado pelo projeto de risco contra incêndios ou termo da mesma. - 

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO - ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES DE GINÁSIO, NA 

RUA JOÃO DE DEUS:- Presente um requerimento de Rodrigo Alberto Fonseca Bernardes, 

residente no sítio de Mata Lobos, no município de Faro, na qualidade de potencial 

arrendatário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de 

atividades de ginásio, na Rua João de Deus, Edifício Al Gharb - Lote 1 – r/ch Drt., 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 atividades de ginásio, no local pretendido. Remeta-se cópia da 

informação técnica ao requerente. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE 

PRODUTOS DE CRIANÇAS E CENTRO DE ATIVIDADES ESCOLARES, NA RUA BOAVENTURA 

PASSOS:- Presente um requerimento de Gilmar Fernandes Gonçalves de Brito, residente na 

Urbanização Villas Sol – Praceta da J. Vicente, lote 14, nesta vila, na qualidade de 

arrendatário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio 

a retalho de produtos de crianças e centro de atividades escolares, na Rua Boaventura 

Passos, n.º 5, 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 a retalho de produtos para crianças e centro de atividades 

escolares, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica ao requerente. --------- 

 



     

 

Reunião de 2013/11/05  Página 27 

 -------- PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS (36 MESES) – RELATÓRIO 

FINAL DE APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS:- Presente o relatório final elaborado pelo júri do 

procedimento mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Relatório Final ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assunto: Contratação de Seguros do Município de São Brás de Alportel – 36 Meses 

(Procedimento Concurso Público). ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Data: 21/10/2013 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nos termos do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), elabora-se o 

presente relatório final para efeitos de adjudicação da Contratação de Seguros do Município 

de São Brás de Alportel – 36 Meses. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Após efetuada audiência prévia dos concorrentes nos termos do artigo 123.º do 

C.C.P., e não tendo os mesmos apresentado quaisquer observações ou reclamações sobre o 

relatório preliminar de apreciação das propostas, é elaborado o presente relatório. ------------- 

 -------- Sendo assim, o júri mantém a ordenação dos concorrentes: ----------------------------------- 

Açoreana Seguros, S.A. 1.º Classificado € 254.775,18 

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 2.º Classificado € 277.689,63 

Lusitânia – Companhia de Seguros, S.A. 3.º Classificado € 279.354,96 

 -------- Nos termos do n.º 2 do artigo 148.º do C.C.P., atendendo a que não houve alteração 

na ordenação das propostas não será necessário proceder a nova audiência prévia. ------------- 

 -------- De acordo com o n.º 4 do 148.º do C.C.P., propõe-se ao órgão competente para a 

decisão de contratar, neste caso a Câmara Municipal, a aprovação e ordenação indicada no 

quadro acima apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O júri deliberou, propor a adjudicação à entidade Açoreana Seguros, S.A., a 

Contratação de Seguros do Município de São Brás de Alportel – 36 Meses pelo valor de 

€ 254.775,18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo ao estipulado no artigo 19.º do Programa de Concurso é dispensada a 

apresentação da caução prevista no artigo 88.º do C.C.P., dado que o pagamento ser 

efetuado após a entrega/emissão das apólices, que são bens de natureza intangível que 

garantem uma obrigação incerta e de natureza aleatória. ---------------------------------------------- 

 -------- Nos termos do disposto no artigo 94º do referido diploma legal, é exigida a 
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celebração de contrato escrito, uma vez, que a despesa a efetuar é superior a € 10.000,00.” -- 

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

 -------- Primeiro – Aprovar o relatório final e adjudicar à firma Açoreana Seguros, S.A., pelo 

valor de € 254.775,18; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Solicitar os documentos de habilitação; ---------------------------------------------- 

 -------- Terceiro – Aprovar a minuta do contrato; ---------------------------------------------------------- 

 --------- PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO:- Presente a minuta do contrato relativo à 

Aquisição de Viatura de Resíduos Sólidos Urbanos, elaborada pelo Oficial Público da 

Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta do 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- EMPREITADA “RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA” - APROVAÇÃO DA MINUTA 

DE CONTRATO:- Presente a minuta do contrato relativo à contratação da empreitada de 

“Renovação da Praça da República”, elaborada pelo Oficial Público da Autarquia. ---------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. ------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUMÁTICOS E VÁLVULA NIVELADORA 

DA SUSPENSÃO E SECADOR DE AR DA VIATURA 57-15-XJ (PROCEDIMENTO AJUSTE 

DIRETO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão 

de Stocks e Armazém: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 66-

B/2012, de 31 de dezembro de 2012, adiante designado OE 2013, prevê no seu artigo 75º 

“Contratos de aquisição de serviços” que todas as prestações de serviços que venham a 

celebrar-se ou renovar-se a partir de 1 de janeiro de 2013, 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 (n.º 17 do artigo 75º do OE 

2013) são nulos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Substituição dos Pneumáticos e Válvula 
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Niveladora da Suspensão e Secador de Ar da Viatura 57-15-XJ, mais informo que a mesma 

não se trata de trabalho subordinado. ------------------------------------------------------------------------ 

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

valor base do procedimento de € 2.900,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

 -------- 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) Identificação da contraparte: Sultruk II, Unipessoal, Lda. ---------------------------------- 

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

no artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. --------------------------------------------------------------- 

 -------- SOLICITAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão do parecer prévio 

vinculativo favorável previsto no n.º 10 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, para a abertura da referida prestação de serviços. ------------------------------------------ 

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

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

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

 -------- NOMEAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO:- O Senhor Presidente leu em voz alta 

o seu despacho, sobre o assunto mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: ------ 
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 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Nomeação de Vereador a Tempo Inteiro --------------------------------------------------------- 

 -------- Na sequência da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal realizada no 

dia 23 de outubro de 2013, e usando da faculdade que me confere o n.º 4 do art.º 58º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, nomeio o Vereador Acácio José Madeira Martins, Vereador a Tempo Inteiro, com 

efeitos no dia de hoje. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Deste despacho deverá ser dado conhecimento ao executivo municipal na sua 

próxima reunião ordinária.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES, DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 

VEREADORA MARLENE GUERREIRO:- O Senhor Presidente leu em voz alta o seu despacho, 

sobre o assunto mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: ---------------------------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Distribuição de Funções, Delegação e Subdelegação de Competências na 

Vereadora a Tempo Inteiro, Marlene Guerreiro ----------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que em reunião desta Câmara Municipal realizada no dia 23 

de outubro de 2013 foram delegadas, nos termos da Lei, várias competências da Câmara 

Municipal no signatário; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tendo em consideração que na referida reunião, o Presidente da Câmara informou os 

restantes membros do executivo municipal que iria delegar algumas das suas competências 

próprias, bem como subdelegar as que lhe haviam sido delegadas pela Câmara Municipal, 

nos Vereadores a Tempo Inteiro. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que pelo despacho do signatário de 18 de outubro de 2013 foi 

nomeada como Vereadora a Tempo Inteiro a Dra. Marlene de Sousa Guerreiro. ----------------- 

 -------- 1 - Nos termos do n.º 1 do artigo 36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

determino a atribuição à Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, o 

exercício de atos necessários à gestão corrente relacionados com as seguintes áreas: ----------- 

 --------  – Ação Social, Igualdade e Habitação; ------------------------------------------------------------- 

 --------  – Cooperação Externa; --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Defesa do Consumidor; ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Juventude: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------  – Comércio, Feiras e Mercados; ---------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Comunicação e Informação; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Contraordenações; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Património; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Turismo; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Nos termos do n.º 2 do artigo 36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego e 

subdelego, no âmbito exclusivo do exercício das funções nas áreas definidas no ponto 

anterior, na Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, as seguintes 

competências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Assegurar a execução das deliberações da Câmara Municipal; ---------------------------- 

 -------- b) Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal; ------------------------ 

 -------- c) Proceder a consultas e autorizar a realização de despesas orçamentadas e o 

respetivo pagamento, nas condições legais; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a entidades 

ou organismos públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- e) Dirigir os recursos humanos dos serviços municipais afetos às áreas acima 

distribuídas, à exceção de recrutamento e exoneração de pessoal; ------------------------------------ 

 -------- f) Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar as coimas, nos 

termos da lei; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- g) Propor a atribuição de apoios financeiros e outros a associações ligadas as áreas 

constantes no ponto 1; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- h) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com 

instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento 

municipal;” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES, DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 

VEREADOR ACÁCIO MARTINS:- O Senhor Presidente leu em voz alta o seu despacho, sobre o 

assunto mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: --------------------------------------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Distribuição de Funções, Delegação e Subdelegação de Competências no Vereador 

a Tempo Inteiro, Acácio Martins ------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Tendo em consideração que em reunião desta Câmara Municipal realizada no dia 23 

de outubro de 2013, sob proposta do signatário, foi deliberado fixar em dois o número de 

vereadores a tempo inteiro; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que na mesma reunião foram delegadas, nos termos da Lei, 

várias competências da Câmara Municipal no signatário; ----------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que pelo despacho do signatário de 24 de outubro de 2013 foi 

nomeado como Vereador a Tempo Inteiro o Eng.º Acácio José Madeira Martins. ---------------- 

 -------- 1 - Nos termos do n.º 1 do artigo 36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

determino a atribuição ao Vereador a Tempo Inteiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, o 

exercício de atos necessários à gestão corrente relacionados com as seguintes áreas: ----------- 

 --------  – Desporto; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Tempos Livres; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Ordenamento do Território e Urbanismo; ------------------------------------------------------ 

 --------  – Licenciamento Municipal; --------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Obras, Equipamentos, Rede Viária e Infraestruturas Públicas; --------------------------- 

 --------  – Mobilidade, Trânsito e Sinalização; -------------------------------------------------------------- 

 --------  – Transportes Públicos e Municipais; --------------------------------------------------------------- 

 --------  – Higiene e Segurança no Trabalho; ---------------------------------------------------------------- 

 --------  – Oficinas Gerais e Viaturas; -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Nos termos do n.º 2 do artigo 36º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego e 

subdelego, no âmbito exclusivo do exercício das funções nas áreas definidas no ponto 

anterior, no Vereador a Tempo Inteiro, Acácio José Madeira Martins as seguintes 

competências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Representação do Município na Comissão Municipal de Trânsito; ------------------------ 

 -------- b) Assegurar a execução das deliberações da Câmara Municipal; ---------------------------- 

 -------- c) Assegurar a execução das deliberações da Assembleia Municipal; ------------------------ 

 -------- d) Proceder a consultas e autorizar a realização de despesas orçamentadas e o 

respetivo pagamento, nas condições legais; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal com destino a entidades 

ou organismos públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- f) Dirigir os recursos humanos dos serviços municipais afetos às áreas acima 

distribuídas, à exceção de recrutamento e exoneração de pessoal; ------------------------------------ 
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 -------- g) Organizar e gerir os transportes escolares em estreita colaboração com o 

signatário, detentor do pelouro da Educação; -------------------------------------------------------------- 

 -------- h) Propor a atribuição de apoios financeiros e outros a associações ligadas ao 

Desporto; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- i) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 

construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das 

pessoas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- j) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; ---------------------------------------- 

 -------- k) Decidir sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares 

públicos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- l) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; --------------------------------------------- 

 -------- m) No âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação com a nova redação 

dada pela Lei n.º 26/2010, de 30 de março, nomeadamente: ------------------------------------------- 

 -------------- 1 - Todos os despachos inerentes ao processo de obras, incluindo o deferimento 

final das obras previstas no n.º 2, art.º 4º do presente diploma, desde que tenham sido 

antecedidos de deliberação em pedido de informação prévia; ------------------------------------------ 

 -------------- 2 - Todos os despachos inerentes ao processo de obras, após aprovação do 

projeto de arquitetura pelo executivo camarário, das obras previstas no n.º 2, art.º 4º, do 

presente diploma; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 3 - Todos os despachos inerentes aos processos de obras que não estejam 

previstas no n.º 2 do artigo 4º e que não tenham sido objeto de informação prévia nos 

termos do art.º 14º. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 4 - Proceder às notificações das vistorias, nos termos do art.º 65º do presente 

diploma; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 5 - Autorizar a execução faseada de operações de urbanização e edificação, 

devidamente fundamentada, n.º 1, art.º 59º; --------------------------------------------------------------- 

 -------------- 6 - Determinar a execução das obras de conservação, nos termos previstos do 

n.º 2 do art.º 89º; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 7 - Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, 

designadamente para construção, reedificação, utilização, conservação ou demolição de 

edifícios, assim como para estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; ----- 

 -------------- 8 - Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a atividade 
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fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por estes definidos. ----------------------------------------- 

 -------- n) Autorizar a emissão de certidão comprovativa de que as frações autónomas de um 

prédio satisfazem os requisitos legais que permitam a constituição do mesmo em regime de 

propriedade horizontal, prevista no artigo 59º do Código do Notariado; ----------------------------- 

 -------- o) Emitir parecer acerca da celebração de atos que resultem ou possam vir a resultar 

a constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos, nos termos do artigo 54º da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto; ----------------------------- 

 -------- p) Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a atividade 

fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta definidos, e aplicar sanções em matéria de 

segurança contra os riscos de incêndio, abrangendo a competência prevista na alínea b) do 

n.º 1 do art.º 24º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro. ---------------------------------- 

 -------- q) Ordenar a execução de obras de reparação e fixar as condições gerais e especiais 

de salubridade, segurança e estética das edificações previstas no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951. ------------ 

 -------- r) Quanto aos Empreendimentos Turísticos, as previstas no n.º 1 do artigo 22º e 

alínea b) e n.º 2 do artigo 70º do Decreto-Lei 39/2008, de 7 de março, retificado pela 

declaração de retificação n.º 25/2008, de 5 de maio.” ---------------------------------------------------- 

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

 -------- DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIA - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA:- O Senhor 

Presidente leu em voz alta o seu despacho, sobre o assunto mencionado em epígrafe, como 

a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Gabinete de Apoio à Presidência - Designação de Secretária ------------------------------- 

 -------- “Na sequência da faculdade que me confere a alínea a) do n.º 1 do art.º 42º da 

Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, conjugada pelo disposto no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 

de julho, aplicável por força do disposto no n.º 5 do art.º 43º da Lei supra referenciada, 

designo, em regime de comissão de serviço, a Coordenadora Técnica desta autarquia, Idalina 

Maria de Sousa Ramos Dias, para o cargo de Secretária do Gabinete de Apoio à 

Presidência, com efeitos a partir de hoje, dia 21 de outubro de 2013. -------------------------------- 

 -------- Deste despacho deverá ser dado conhecimento ao executivo municipal.” ------------------ 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------- 
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 -------- DESIGNAÇÃO DE CHEFE DE GABINETE - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA:- O 

Senhor Presidente leu em voz alta o seu despacho, sobre o assunto mencionado em 

epígrafe, como a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Gabinete de Apoio à Presidência - Designação de Chefe de Gabinete -------------------- 

 -------- Na sequência da faculdade que me confere a alínea a) do n.º 1 do art.º 42º da 

Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, conjugada pelo disposto no Decreto-Lei n.º 262/88, de 23 

de julho, aplicável por força do disposto no n.º 5 do art.º 43º da Lei supra referenciada, 

designo, em regime de requisição a Dra. Josélia Maria Gomes Mestre Gonçalves, para o 

cargo de Chefe de Gabinete do Gabinete de Apoio à Presidência, com efeitos a 1 de 

novembro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Deste despacho deverá ser dado conhecimento ao executivo municipal.” ------------------ 

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

 -------- MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS:- O Senhor Presidente leu em voz alta o 

seu despacho, sobre o assunto mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: --------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Movimentação de Contas Bancárias --------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que por meus despachos, foram nomeados como Vereadores 

a Tempo Inteiro, respetivamente, Marlene de Sousa Guerreiro e Acácio José Madeira 

Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo, ainda, em consideração o disposto nos artigos 35º e 36º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Determino que sejam duas as assinaturas que obrigam esta autarquia na 

movimentação de contas Bancárias, sendo uma minha e outra da Coordenadora Técnica a 

exercer funções de Tesoureira, ou do seu substituto legal. ----------------------------------------------- 

 -------- Determino, ainda que, nas minhas ausências e impedimentos, sejam os vereadores a 

tempo inteiro a movimentar todas as contas bancárias da autarquia mediante a assinatura 

de cheques e outras autorizações que lhes sejam apresentadas pelos Serviços Municipais.” ---- 

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

 -------- REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMISSÃO MUNICIPAL DE 

TOPONÍMIA E NÚMEROS DE POLÍCIA:- O Senhor Presidente leu em voz alta o seu despacho, 
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sobre o assunto mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: ---------------------------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Representante da Câmara Municipal na Comissão Municipal de Toponímia e 

Números de Polícia ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, tendo em consideração: -------------------------------------------------------------- 

 --------  – Que a Postura Municipal sobre Toponímia e Numeração de Polícia, publicada no 

Diário da República n.º 7, II série, de 9 de janeiro de 1997, prevê a constituição de uma 

Comissão Municipal de Toponímia, enquanto órgão consultivo da Câmara e da Assembleia 

Municipal para as questões de toponímia; ------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Que no respetivo artigo 4º é determinada qual a composição e funcionamento da 

referida Comissão; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Que a alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo determina que a Câmara Municipal é 

representada pelo seu presidente ou seu representante. ------------------------------------------------- 

 -------- Nomeio o Vereador a Tempo Inteiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, como meu 

representante na referida Comissão.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMISSÃO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO:- O Senhor Presidente leu em voz alta o seu despacho, sobre o assunto 

mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: -------------------------------------------------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Representante da Câmara Municipal na Comissão Municipal de Habitação ----------- 

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

São Brás de Alportel, tendo em consideração: -------------------------------------------------------------- 

 --------  – Que a Comissão Municipal de Habitação foi constituída em 30 de junho de 1999 por 

deliberação da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Que no artigo 4º do Regulamento Interno da referida comissão é determinada qual 

a composição da Comissão; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Que na alínea a) do n.º 1 do referido artigo determina que a Câmara Municipal é 

representada pelo seu presidente, e na sua ausência, pelo Vereador da Ação Social e 

Habitação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Que por seu despacho de 31 de outubro de 2013, delegou na Vereadora a Tempo 
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Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, as funções de gestão na área da Ação Social, 

Igualdade e Habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nomeia a Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, sua 

representante na referida Comissão.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- DESPACHO - DESIGNAÇÃO DE TRABALHADORA PARA O NÚCLEO DE APOIO À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- O Senhor Presidente leu em voz alta o seu despacho, sobre o 

assunto mencionado em epígrafe, como a seguir se transcreve: --------------------------------------- 

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Nomeação de trabalhadora para o Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal --------- 

 -------- Na sequência do solicitado pelo Presidente da Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel, nos termos do estipulado no Regimento daquele órgão, designo a trabalhadora 

desta autarquia Idalina Maria de Sousa Ramos Dias para desempenhar funções no Núcleo 

de Apoio à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Deste despacho deverá ser dado conhecimento à Câmara Municipal e à Assembleia 

Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ADENDA AO PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL COM O 

CCD NO ÂMBITO DA CPCJ:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a segunda 

adenda ao protocolo a celebrar com o CCD - Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel no âmbito da 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. ------------------------------------------------------- 

 -------- Adenda ao Protocolo: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------- “2ª ADENDA AO PROTOCOLO ----------------------------------------- 

 ---------- (Parceria no desenvolvimento de atividades no seio da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco) ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 4 de julho de 2012 a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel celebraram 

um protocolo com o objetivo de estabelecer uma parceria no âmbito da CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens – instalada no município de São Brás de Alportel em 7 de 

Dezembro de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ---------- Em 2 de novembro de 2012, a comissão foi instituída oficialmente, através da 

publicação, na I série do Diário da República n.º 212, da Portaria n.º360/2012, data a partir 

da qual pode esta entidade realizar o seu trabalho, no terreno, na defesa de crianças e 

jovens, tendo na ocasião sido estabelecida a 1ª adenda ao protocolo inicial, em 21 de 

dezembro de 2012, de modo a dar continuidade às atividades propostas até 31 de dezembro 

de 2014.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em março de 2013 a Técnica contratada pelo 2º outorgante entrou de licença de 

maternidade, tendo sido prontamente substituída por outro técnico da área social. Em 

meados de setembro a técnica inicialmente contratada regressou de licença de maternidade 

e a Câmara Municipal propôs ao 2º outorgante manter a contratação da técnica substituta, 

até ao final do ano, de forma a assegurar a melhor continuidade das atividades, dada a 

especificidade do trabalho em causa, o qual carece de um acompanhamento de proximidade. 

Neste sentido, e tendo em conta o acréscimo das despesas por parte do 2º outorgante, 

torna-se necessário estabelecer uma segunda adenda ao protocolo. -------------------------------- 

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

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

Manuel Martins Guerreiro, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, ---------------------- 

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

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

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

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

 ---------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas:  

Ponto 1 – Alterar o número dois da segunda cláusula do protocolo original passando a ter a 

seguinte redação:  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- 1 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

para contribuir para as despesas decorrentes da concretização das atividades supra 

referidas, no período de vigência do presente protocolo perfará um valor global máximo de 

€ 59.000,00 (cinquenta e nove mil euros); ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. ---------------------------- 
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 ---------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente 

Adenda ao Protocolo.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda do protocolo e 

dar poderes ao senhor Presidente para a assinar. --------------------------------------------------------- 

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ACESSO AO APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO 

DO PROGRAMA DAS AEC´S NO 1.ª CICLO:- O Senhor Presidente, Dr. Vítor Guerreiro 

apresentou o protocolo a celebrar com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, no 

âmbito das AECs – Atividades de Enriquecimento Curricular. ------------------------------------------- 

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

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ACESSO AO APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DAS 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO 

PÚBLICO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL” ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O Despacho do Senhor Ministro da Educação e Ciência, n.º 9265-B/2013, publicado na 

2ª série do Diário da República, no dia 15 de julho, define as normas a observar na oferta e 

funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular, no Primeiro Ciclo do Ensino 

Básico Público, e de Animação e Apoio à Família na Educação Pré-Escolar, bem como o 

respetivo Regulamento de Acesso ao Apoio Financeiro a conceder pelo Ministério da 

Educação e Ciência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Nos termos do previsto no referido Despacho, pretende a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, com a colaboração do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São 

Brás de Alportel, promover as Atividades de Enriquecimento Curricular aos alunos do 

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

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

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

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

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

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

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

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

Violantina da Felicidade Hilário, adiante designada por SEGUNDO OUTORGANTE, --------------- 
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 -------- É celebrado o presente Protocolo de parceria e Cooperação que se regerá pelas 

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

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

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

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

com vista à implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular, desenvolvendo as 

seguintes atividades: Inglês, Atividade Física e Desportiva, Música, TICs - Tecnologias da 

Informação e Comunicação e Artes (Expressão Plástica) no Primeiro Ciclo do Ensino Básico 

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

dois mil e treze, barra, dois mil e catorze, em regime de complemento educativo de 

frequência gratuita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

barra, dois mil e catorze. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 -------- Um – Inglês ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

(321) trezentos e vinte e um (70 do 1º ano, 82 do 2º ano, 86 do 3º ano e 83 do 4º ano), e que 

para efeitos do cumprimento do presente protocolo sejam constituídas (21) vinte e uma 

turmas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) O tempo letivo semanal da disciplina de inglês será de sessenta minutos; -------------- 

 -------- c) O número de professores de inglês necessário será de cinco, sendo um (uma hora 

semanal) assegurado por uma docente do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas 

conforme o disposto no n.º 3 do art.º 10º do Despacho n.º 9265-B/2013 do Ministério da 

Educação e Ciência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Dois – Música/Expressão Musical: ------------------------------------------------------------------- 
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 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (306) trezentos e seis, e que, para efeitos do 

cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico, constituindo (21) vinte e uma turmas para a atividade; ------------------------------- 

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

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

 -------- c) O número de professores necessário será de cinco sendo um (quatro horas 

semanais) assegurado por um docente do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, 

conforme o disposto no n.º 3 do art.º 10º do Despacho n.º 9265-B/2013 do Ministério da 

Educação e Ciência; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (307) trezentos e sete, e que, para efeitos do 

cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico, constituindo (21) vinte e uma turmas para a atividade; ------------------------------- 

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

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

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

 -------- Quatro – TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação): --------------------------------- 

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (164) cento e sessenta e quatro, e que, para 

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

e quarto ano do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (11) onze turmas para a 

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

 -------- b) O tempo letivo semanal da atividade seja de sessenta minutos por turma, ------------- 

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

 -------- Quinto – Artes (Expressão Plástica): ---------------------------------------------------------------- 

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (152) cento e cinquenta e dois, e que, para 

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

primeiro e segundo anos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (10) dez turmas 

para a atividade; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) O tempo letivo semanal da atividade seja de sessenta minutos por turma, ------------- 

 -------- c) O número de professores necessário será de dois, sendo assegurado por docentes 

afetos ao Agrupamento, conforme o disposto no n.º 3 do art.º 10º do Despacho n.º 9265-

B/2013 do Ministério da Educação e Ciência. --------------------------------------------------------------- 
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 -------- Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- b) Assegurar o pessoal necessário à vigilância dos alunos e acompanhamento das 

atividades, entre as quinze horas e trinta minutos e as dezassete horas e trinta minutos; ------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

documentos: documentos comprovativos das habilitações académicas e da experiência de 

trabalho do docente com crianças e jovens. ----------------------------------------------------------------- 

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

trimestrais para avaliação local conjunta das atividades e pela disponibilização de todas as 

informações solicitadas pela Comissão de Coordenação do Programa.” ----------------------------- 

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

poderes ao senhor Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------------- 
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 -------- TRANSFERÊNCIA DA CONTA SOLIDÁRIA “RENASCER DAS CINZAS” PARA O CCD:- A 

Vereadora Dr.ª Marlene apresentou ao restante executivo um orçamento elaborado pelo 

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

de S. Brás de Alportel, na qualidade de entidade coordenadora local do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, no âmbito do desenvolvimento do Projeto 

LARA, relativo à aquisição de alimentos para constituição de um conjunto de cabazes, no 

valor total de € 270,39 (duzentos e setenta euros e trinta e nove cêntimos). A Vereadora 

propôs ao executivo a transferência para o CCD do valor apresentado, utilizando para o 

efeito a conta bancária “Renascer da Cinzas”. -------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência, no prazo 

de 60 dias, no valor de € 270,39 (duzentos e setenta euros e trinta e nove cêntimos), ao CCD 

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

de S. Brás de Alportel, utilizando para o efeito a Conta Solidária “Renascer da Cinzas”.---------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - SOCIEDADE RECREATIVA ALPORTELENSE:- Presente uma 

carta da Sociedade Recreativa e Desportiva Alportelense, com sede no Alportel, neste 

município, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas decorrentes das atividades 

da associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 200,00 (duzentos euros) à Sociedade Recreativa e Desportiva Alportelense a pagar no 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO DESIGNERS DO SUL:- Presente uma 

comunicação da Associação Designers do Sul, a informar que o projeto Design & Ofícios foi 

selecionado para integrar a Bienal de Design – Experimenta Design’13, que decorrerá em 

Lisboa de 7 a 21 de dezembro. A associação vem ainda solicitar um apoio financeiro no valor 

de € 100,00 (cem euros) para apoiar a impressão do catálogo que pretende apresentar na 

referida exposição. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

€ 100,00 (cem euros) à Associação Designers do Sul, a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se 

cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE RECREATIVA BORDEIRENSE:- Presente uma 

comunicação remetida pela Sociedade Recreativa Bordeirense, com sede no sítio de 

Bordeira, no município de Faro, a solicitar um apoio financeiro no valor de € 500,00 
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(quinhentos euros) para apoio ao Projeto “Terra de Acordeão”, no qual vai ser homenageada 

a obra de António Madeirinha, grande acordeonista e compositor, natural do sítio dos 

Machados, neste município. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 300,00 (trezentos euros) à Sociedade Recreativa Bordeirense a pagar no prazo de 60 dias. 

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

 -------- ASSOCIAÇÃO DE BANDEIRA AZUL DA EUROPA - PROTOCOLO DE PARCERIA ECO-

ESCOLAS:- O Senhor Presidente, Dr. Vítor Guerreiro apresentou o protocolo a celebrar com a 

ABAE – Associação de Bandeira Azul da Europa, no âmbito do Programa Eco Escolas, o qual 

será inscrito o Jardim de Infância de S. Brás de Alportel, como escola participante do 

município de S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “PARCERIA 2013/2014 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ABAE Eco Escolas / Município ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo de parceria, válido depois de assinado por ambas as partes, visa 

o compromisso de colaboração entre a ABAE e o município na implementação e 

desenvolvimento do Programa Eco Escolas no concelho. Poderá por sugestão do município vir 

a incluir outras alíneas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A sua existência é fundamental ao desenvolvimento integral do Programa Eco Escolas 

nas escolas inscritas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Termos da Parceria -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1- A Autarquia compromete-se a: ------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Colaborar com a ABAE nos termos acordados por ambas as partes; ---------------------- 

 --------  - Reconhecer a importância do desenvolvimento do Programa ECO-ESCOLAS nas 

escolas inscritas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apoiar, dentro das possibilidades do Município, as iniciativas que as escolas se 

propõem desenvolver nomeadamente através da participação no Conselho Eco Escolas; ------- 

 --------  - Pagar o valor de inscrição de cada escola no Programa Eco Escolas que tem em 

2012/13 o valor único 2013/14 - 70€ (setenta euros). Este valor da inscrição inclui todo o ano 

letivo e refere-se à comparticipação nos seguintes custos: taxa a pagar à FEE internacional 

por cada Eco Escola inscrita, produção e distribuição e envio de materiais, possibilidade de 

participação nos subprojectos, formação creditada e não creditada, apoio técnico-
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pedagógico, comunicação; e ainda custos inerentes à atribuição do Galardão: produção das 

bandeiras e certificados, organização do Dia Bandeiras Verdes, etc. ---------------------------------- 

 -------- 2 - A ABAE compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Colaborar com o Município nos termos acordados por ambas as partes; ---------------- 

 --------  - Atribuir ao município, acesso com login, à plataforma Eco Escolas em 

www.abae.pt/EcoEscolas para consulta de toda a documentação das suas escolas (fichas de 

acompanhamento, relatórios de candidatura ao galardão, ações, etc.) ------------------------------ 

 --------  - Privilegiar o desenvolvimento de ações com as autarquias parceiras; --------------------- 

 --------  - Colaborar ou participar com o Município Parceiro na realização de ações ou eventos 

de educação ambiental para a sustentabilidade promovidos pelo Município, que envolvam as 

escolas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Acompanhar em termos de formação e informação, todas as escolas inscritas no 

Programa ECO-ESCOLAS; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Listar no site da ABAE (www.abae.pt) todas as autarquias parceiras com linking 

para a respetiva página municipal; ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Incluir página pública on-line de cada escola do concelho menção à parceria do 

município na implementação do Programa e breve descrição do concelho; ------------------------- 

 --------  - Fazer constar nos certificados Eco Escolas entregues a cada escola Galardoada, a 

declaração do apoio do respetivo Município. Todas as escolas dos concelhos com os quais se 

estabelece a parceria terão o seu Certificado Eco Escola chancelado com o logotipo do 

Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Emissão de um Certificado para o Município mencionando o número e nome das 

Eco Escolas galardoadas no concelho; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Entregar uma Bandeira de Secretária para o Município, identificada com o ano da 

Parceria; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Disponibilizar a Exposição Eco Códigos de forma gratuita (desde que levantada e 

entregue nas nossas instalações) para os Municípios Parceiros e respetivas escolas; ------------- 

 --------  - Difundir e publicar nos órgãos de comunicação social e no Boletim da ABAE – 

“TerrAzul notícias” - do "MAPA BANDEIRAS VERDES" - Eco Escolas e respetivos municípios.” --- 

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

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

DELIBERAÇÕES 

http://www.abae.pt/EcoEscolas
http://www.abae.pt/
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 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL – APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS:- Presente o ofício n.º 422/13, de 25 de 

outubro de 2013, remetido pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

S. Brás de Alportel, a desejar ao senhor Presidente e demais executivo “os mais sinceros 

votos de excelente mandato e realização pessoal, com muito sucesso na prossecução de 

todos os projetos”, bem como manifestar a sua disponibilidade e colaboração no que vier a 

ser necessário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – FELICITAÇÕES:- Presente um 

ofício de 25 de outubro de 2013, remetido pelo Secretário de Estado da Administração 

Local, a desejar ao senhor Presidente e aos demais autarcas do município sinceras 

felicitações pela eleição no passado dia 29 de setembro e votos de um excelente mandato. --- 

 -------- Informa ainda que se disponibiliza para cooperar no que for necessário por forma a 

alcançar os resultados que o País tanto ambiciona. ------------------------------------------------------- 

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

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

Farmacêuticos da Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., foi presente o ofício 

n.º 21, de 10 de outubro de 2013, remetendo, em anexo, proposta das escalas de turnos das 

farmácias deste município, relativa ao ano de 2014. ------------------------------------------------------ 

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

inconvenientes na escala apresentada. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JÚLIO PARREIRA:- O Senhor Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro, apresentou o seguinte voto de pesar: ---------------------------------------------- 

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

 -------- “Júlio José Vargues Parreira (1922 – 2013) -------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho um sentido VOTO DE PESAR pelo falecimento do ilustre e reputado são-

brasense Júlio José Vargues Parreira, ocorrido no passado dia 30 de outubro de 2013. --------- 

 -------- Júlio José Vargues Parreira, nascido em 28 de dezembro de 1922, e natural de S. Brás 

de Alportel, exerceu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel no 

período de 31 de março de 1960 a 31 de março de 1972. Período prévio à Revolução dos 

Cravos mas que não o impediu, de um modo sereno e persistente, pautar a sua conduta 



     

 

Reunião de 2013/11/05  Página 47 

pública pela defesa da causa pública e pela melhoria das condições estruturais do nosso 

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

 -------- Júlio José Vargues Parreira distinguiu-se na comunidade são-brasense por ser um 

estimado e infatigável lutador de todos os projetos que entendesse serem benéficos e 

promotores do desenvolvimento do concelho. Ao longo dos seus mandatos, que perfizeram um 

total de 12 anos de exercício do poder local, pugnou pela implementação de melhoramentos e 

criação de estruturas básicas em S. Brás de Alportel. --------------------------------------------------------  

 --------- Foi inovador no seu tempo e a evidência disso encontra-se patente no facto de ter 

dotado o concelho da primeira estação depuradora de esgotos no Algarve, bem como ter 

promovido o abastecimento público de água a vários sítios do Concelho. --------------------------- 

 -------- Júlio José Vargues Parreira foi o responsável pela relocalização do mercado semanal 

para o exterior do atual edifício do Mercado Municipal, determinando uma nova 

centralidade na vila de S. Brás de Alportel e uma nova área de expansão da malha urbana, 

medida expressiva da sua gestão e visão de desenvolvimento para o concelho. ------------------- 

 -------- S. Brás de Alportel não esquece, por isso, todo o empenho e abnegação que Júlio José 

Vargues Parreira imprimiu às várias atividades que desenvolveu em prol dos seus 

concidadãos, com importância acrescida face aos constrangimentos do contexto social e 

político e aos parcos recursos públicos então disponíveis. ------------------------------------------------ 

 -------- Em 01 de junho de 2004, aquando da comemoração do 90.º aniversário do Concelho, 

o Município de S. Brás de Alportel teve oportunidade de homenagear este grande e estimado 

são-brasense, bem como outros ilustres antigos Presidentes da Câmara Municipal mas, neste 

momento, não se dispensa esta homenagem. Entendo ser de toda a justiça e mérito 

perpetuar a sua memória, evidenciar o contributo importante dado ao concelho, bem como 

reconhecer e enaltecer a sua visão de desenvolvimento para S. Brás de Alportel, através 

deste Voto de Pesar. Proponho, ainda, endereçar as sentidas condolências aos familiares 

mais próximos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e 

petições despachados pelo Senhor Presidente no período de 23 de outubro a 4 de novembro 

de 2013 em curso, no uso das delegações tácitas. --------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 ---------- 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 pelos Vereadores a que correspondem os documentos de despesa números 3922 a 3923, 

3926 a 3928, 3933, 3940, 3942 a 3967, 3969 a 3970, 3972 a 3987, 4008, 4016, 4018 no valor 

de € 65.238,54; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3929, 3938 a 3939 no valor de € 1.635,46; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 23 de 

outubro de 2013 a que correspondem os documentos de despesa números 3924 a 3925, 

3930 a 3932, 3934 a 3937, 3941, 3968, 3971, 3988 a 4007, 4009 a 4015, 4017 no valor de 

€ 15.642,97. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 quinquagésimo quinto da Lei 

número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------------ 

 

 -------- 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 quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze 

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

 

 

 

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

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


