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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 23/2013 

 

da reunião ordinária de 19 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.------------------------------------ 



     

 

Reunião de 2013/11/19  Página 2 

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

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 222, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.246.044,48€ dos 

quais 1.243.114,81€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.914,61€ em numerário e 15,06€ 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 Vereador Rui Eusébio perguntou ao executivo se já foram criadas as normas para 

aplicação da proposta aprovada, por unanimidade, na reunião do passado dia 5 de 

novembro, relativa à redução do tarifário de água aos Bombeiros Voluntários no ativo. O 

Vereador Acácio Martins respondeu que a autarquia já solicitou à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel o envio de uma listagem onde constem 

todos os bombeiros voluntários que se encontram atualmente no ativo. --------------------------- 

 -------- O Vereador Rui Eusébio solicitou que fossem atualizados os contactos dos membros 

do órgão executivo no site da autarquia, bem como a publicação das atas das reuniões de 

câmara. Informou ainda que tinha algumas propostas dos vereadores eleitos pelo Partido 

Social Democrata para apresentar ao executivo. ----------------------------------------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente Vítor Guerreiro informou que com a entrada em vigor da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, não podem ser sujeitos a deliberação assuntos que não 

constem na ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Rui Eusébio referiu que apenas queria apresentar as propostas para que 

o executivo tomasse conhecimento das situações. Tendo o executivo autorizado a 

apresentação das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Proposta 1 - Na Rua António Bentes (ligação da Av. Liberdade à Junta de Freguesia), 

os moradores desta rua têm vindo a apresentar o seu descontentamento devido ao facto dos 

carros estacionarem praticamente em cima das suas casas, uma vez que o passeio é muito 

estreito e baixo em relação à via. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Esta situação origina grande dificuldade em circular pelo passeio e, para quem ali 

mora, muitas vezes tem dificuldade em entrar em casa, principalmente em dias de chuva. ----- 

 -------- Propomos o alargamento do passeio, ou numa situação mais económica alterar a 

forma de estacionar junto as moradias. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Propomos também que seja feito um levantamento dos custos que poderia acarretar 

a requalificação desta rua, com a construção no lado norte de um passeio e lugares de 

estacionamento, desde a Avenida da Liberdade até à Junta de Freguesia.” ------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

HASTA PÚBLICA 
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 -------- O Senhor Presidente referiu que esta questão tem toda a pertinência, e que 

relativamente à opção de construção de um passeio no lado norte da rua será resolvida 

aquando da criação do “Parque das Amendoeiras”. Informou ainda que irá com os serviços 

técnicos da autarquia analisar o estacionamento existente do lado sul da rua e tentar 

encontrar uma solução por forma a resolver rapidamente o problema. ----------------------------- 

 -------- “Proposta 2 - D. Cristiana Grimm - Como é do conhecimento da autarquia esta 

Srª vendia pão aos sábados no mercado, com apoio da loja de produtos tradicionais, 

explorada pela Clarisse Moreno, que acabou por encerrar e reabrir com novo proprietário e 

alterar o tipo de produtos a vender. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Solicita-nos esta Srª que a autarquia permita a venda dos seus produtos, (pão), pelo 

menos aos sábados, disponibilizando um pequeno espaço para a venda de pão.” ----------------- 

 -------- A Vereadora Marlene Guerreiro, responsável pelo Mercado Municipal, respondeu 

que é complexo vender pão fora das lojas do mercado. Acrescentou ainda que deve ser 

defendido o que já lá existe, relembrando que a autarquia fez um grande investimento na 

requalificação da padaria.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Proposta 3 - Largo do Alportel - A fonte aí existente, implantada a norte da 

sociedade e encostada a uma propriedade privada, está danificada e está a provocar 

infiltração de águas na casa do proprietário. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Sob pena de maiores prejuízos propomos a intervenção urgente da autarquia de 

forma a minimizar os prejuízos que dai possam advir. ---------------------------------------------------- 

 -------- Também a norte desta habitação, encontra-se uma ruína que pelo seu avançado 

estado de degradação está praticamente a ruir. Mais grave é quando entramos na mesma e 

verificamos que está cheia de resíduos prejudiciais ao meio ambiente, como restos de óleos e 

metais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Também nos foi dito por um morador local que a autarquia já foi informada desta 

situação, no entanto verificamos que até à presente data nada foi deito pela CM. ---------------- 

 -------- Propomos que a CM alerte os seus proprietários para esta situação e promova a 

resolução urgente desta situação utilizando os meios legais ao seu dispor.” ------------------------ 

 -------- O Senhor Presidente respondeu que iria encaminhar as questões agora comunicadas 

ao Departamento Técnico Municipal, para que dentro das disponibilidades dos meios 
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técnicos e operacionais da autarquia, seja enquadrada a resolução das situações referidas. --- 

 -------- “Proposta 4 - Jardim Carrera Viegas - Neste Jardim, devido aos arbustos existentes a 

saída para qualquer uma das passadeiras de peões, está muito perigosa, uma vez que a 

vegetação impede a visibilidade, tanto dos condutores como dos peões. Em dias de chuva, 

não se passa entre os arbustos com um chapéu-de-chuva. Propõe-se o desbaste dos mesmos 

de forma a melhorar a visibilidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ainda no Jardim Carrera Viegas, há um espaço dedicado ao público infantil, que 

atualmente representa um perigo enorme para as crianças que lá vão brincar. -------------------- 

 -------- As vedações estão destruídas, há partes de vedação no chão, com pregos ferrugentos 

salientes, baloiços presos com atacador. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Solicitamos uma rápida intervenção na zona, a fim de evitar males maiores, pois não 

existe qualquer sinalização a proibir brincadeiras, e há fortes probabilidades das crianças se 

magoarem.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente respondeu que a situação já está sinalizada pela autarquia e que 

já foi pedido um orçamento para colocação de uma nova vedação no parque infantil, assim 

como já foi solicitado uma intervenção urgente à empresa que está responsável pela 

manutenção dos espaços verdes do jardim, para que seja resolvido o corte das sebes e 

arbustos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente entregou aos Vereadores do órgão executivo, sem pelouros 

atribuídos, uma informação relativa ao Estatuto da Oposição e informou-os de que sempre 

que precisem de alguma informação por parte da autarquia, deverão solicitá-la na reunião 

do órgão ou através de requerimento dirigido ao Presidente de Câmara, não devendo 

questionar diretamente os serviços municipais. ------------------------------------------------------------ 

 -------- O senhor Presidente convocou os vereadores Rui Eusébio e Anabela Marcos para 

estarem presente numa reunião no próximo dia 21, pelas 17h30, tendo como objetivo a 

apresentação do Orçamento para 2014. Informou ainda que também foi convocado o 

membro da Assembleia Municipal, Eng.º Francisco Keil do Amaral. ----------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 13.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Presidente da 

Câmara, relativa à décima terceira alteração orçamental para dois mil e treze, que a seguir 

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 13/2013 ---------------------------------------------------------------- 

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

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

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Câmara Municipal, no âmbito da 

Administração Autárquica; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Despesas com pessoal no âmbito da Área Administrativa, Financeira e Patrimonial; - 

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços, na Área Técnica Municipal; ---- 

 --------  – Despesas com pessoal, aquisição de serviços e transferências correntes para 

instituições sem fins lucrativos na Área de Educação Sociocultural e Apoio ao 

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

 --------  – Investimento em obras de instalação de serviços, no âmbito da Administração 

Autárquica; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Investimento em aquisição de terrenos e sinalização na Área Técnica Municipal; ----- 

 --------  – Investimento em equipamento básico e transferências de capital para instituições 

sem fins lucrativos, na Área de Educação Sociocultural de Apoio ao Desenvolvimento, no 

tocante às despesas de capital. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de cento e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta 

e cinco euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rúbricas 

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

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

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

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

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

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

orçamental conforme consta do mapa anexo, bem como a décima segunda alteração às 

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente alteração ao 

orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois mil e treze. 

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

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

Presidente entregou a proposta final do Regimento da Câmara Municipal de S. Brás de 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento. ------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: O 

Senhor Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto 

em epígrafe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------- “Atribuição de subsídio à Companhia de Teatro do Algarve -------------------- 

 ----------------------------- Apoio ao Projeto “Vamos Apanhar o Teatro” ------------------------------- 

 -------- Em 4 de julho de 2005 foram estabelecidas as bases de cooperação financeira entre a 

então Grande Área Metropolitana do Algarve, hoje Comunidade Intermunicipal do Algarve, 

para apoiar o projeto “Vamos Apanhar o Teatro - Vate”, no quadro da candidatura 

apresentada ao PROALGARVE Eixo III- Programa Prestígio. --------------------------------------------- 

 -------- Considerando o carácter inovador do projeto no domínio das artes do espetáculo, 

com trabalho reconhecido a nível regional e nacional. ---------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que importa operacionalizar e tornar prático tal apoio financeiro a 

atribuir à ACTA- A Companhia de Teatro do Algarve. ----------------------------------------------------- 

 -------- Considerado que para o ano em curso este projeto vai realizar-se nos próximos dias 

18, 19 e 20 de novembro e que já está comprometida verba para o efeito, uma vez que a 

programação anteriormente definida pela organização sofreu alterações de data em termos 

de ano escolar, como constante de documento anexo; --------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, proponho que: ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio à ACTA - A Companhia de Teatro do 

Algarve, no valor de 2 564,78€ (dois mil quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito 

cêntimos), de modo a que aquela Companhia possa oferecer 6 espetáculos e 6 ateliers da sua 

produção, “ O Pequeno Príncipe, destinados a 6 turmas das escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico de São Brás de Alportel.” -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência no valor 

de € 2.564,78 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) à 

Companhia de Teatro do Algarve, a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- PROC.º N.º 34/2013, DE LUÍS MIGUEL GARCIA MORAIS – CALÇADA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 34/2013, em que Luís Miguel Garcia Morais, na qualidade de 

potencial comprador, residente na Rua 1.º de Junho, n.º 12 - 1.º Esq., nesta Vila, solicita 

informação prévia sobre a viabilidade de construção de moradia unifamiliar com piscina, 

num prédio localizado no sítio da Calçada. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão nos termos da 

informação técnica de 11 de novembro de 2013, que abaixo se transcreve, devendo a 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a viabilidade para uma construção de 

Moradia Unifamiliar com piscina no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte 

informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ENQUADRAMENTO NO PU: --------------------------------------------------------------------------- 

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

de São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 13 de fevereiro e, publicado em Diário 

da República de 13 de fevereiro de 2003, I série B: --------------------------------------------------------- 

 -------- O prédio localiza-se em : -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - ZONAS DE EXPANSÃO DE MÉDIA DENSIDADE – UOPG2; ------------------------------------ 

 --------  - CONFINA A NORTE COM VIA NÃO CLASSIFICADA; -------------------------------------------- 

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 31º do Regulamento do Plano de 

Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, sem prejuízo das restantes disposições 

regulamentares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - É pretensão do requerente uma futura construção de uma moradia unifamiliar e 

piscina, num prédio urbano localizado na Calçada composto por Edifício de Rés-do-chão, com 

logradouro com uma área de 487,0m2, confinado com caminho a Norte, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4827/19900619 e inscrito sob o artigo 9 206. ------- 

 -------- 2 - Visa-se edificar dois pisos acima da cota de soleira e um abaixo com uma área 

bruta de construção de 292,20m2, não ultrapassando os parâmetros definidos no ponto 1 do 

artigo 31º do Regulamento do Plano de Urbanização. ---------------------------------------------------- 

 -------- 3 - O futuro projeto de arquitetura deverá estar em conformidade com os parâmetros 

REQUERIMENTOS 
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definidos (artigo 31º) e aos afastamentos mínimos da construção principal em relação ao 

limite da propriedade.- Quadro I do capítulo VI do RPU da Vila de São Brás de Alportel. --------- 

 -------- 4 - Relativamente à piscina dado que se trata de um complemento à habitação, 

deverá a mesma cumprir as normas de segurança bem como as de mobilidade. Chama-se a 

atenção de que as águas de lavagem dos filtros da piscina, dado conterem matérias 

orgânicas em suspensão, não poderão ser descarregadas diretamente nos meios recetores 

(água ou solo) sem um adequado tratamento, devem ser drenadas e tratadas em conjunto 

com as águas residuais domésticas. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que o pedido de informação prévia da pretensão reúne 

condições para a emissão de informação favorável. ------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC.º N.º 35/2013, ANA CRISTINA DE SOUSA PONTES SANCHO ROSSIGNOL – 

CERRO DA MESQUITA – PEDIDO INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 

EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 35/2013, em 

que Ana Cristina de Sousa Pontes Sancho Rossignol, residente no sítio do Cerro da 

Mesquita, Cx. Postal 362-Z, neste município, solicita informação prévia sobre a viabilidade de 

ampliação de prédio existente, de que é proprietária, no sítio do Cerro da Mesquita, neste 

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

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

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir a pretensão pelos motivos 

expostos na informação técnica de 14 de novembro de 2013, que abaixo se transcreve, 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a viabilidade de ampliação de prédio 

existente no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte informação: ------------------------ 

 -------- ENQUADRAMENTO NO PU: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A proposta é inserida em PRÉDIO MISTO define uma área de 613,00m2, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 14379/20040824 sob os artigos n.º 1468 e 2604. -- 

 -------- A parcela localiza-se em : ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - ÁREA AGRÍCOLA INDISCRIMINADO, -------------------------------------------------------------- 
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 --------  - CONFINA A NORTE, SUL E NASCENTE COM VIA NÃO CLASSIFICADA --------------------- 

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

São Brás de Alportel, eficaz pelo aviso n.º 10012/2009 e, publicado em Diário da República de 

22 de maio de 2009, 2ª serie n.º 99, regendo-se pelas disposições dos artigos 23ºE do RPDM 

sem prejuízo das restantes disposições regulamentares. ------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - É pretensão do requerente uma futura alteração de prédio existente, num prédio 

urbano localizado na Cerro da Mesquita composto por terra de cultura com arvores e edifício 

de Rés-do-chão, com logradouro com uma área de 613,00m2, confinado com caminho a Sul e 

Nascente, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 14379/20040824 e inscrito 

sob os artigos 1468 e 2604. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Visa-se edificar sob a garagem existente um 1º andar perfazendo dois pisos acima 

da cota de soleira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Atendendo ao estipulado no artigo 23º E estes serviços informam: ---------------------- 

 -------- ….Obras de conservação, alteração e ampliação de construções existentes em solo 

rural…. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso coletivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras atividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade assegurar a 

estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim como manter 

ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais significativos, 

enquanto testemunhos históricos das atividades e realizações humanas. --------------------------- 

 -------- 3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

REQUERIMENTOS 
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(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a proteção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. --------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem rural;  

 -------- b) Não implicar aumento do número de pisos pré-existentes; --------------------------------- 

 -------- c) Adotar ou criar infraestruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infraestruturas; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder 300 m2 de área de 

construção para fins habitacionais e 500 m2 de área de construção para outros fins, com 

exceção dos empreendimentos de turismo em espaço rural em que se admite uma área 

máxima de 2000 m2.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré-existência tenha área superior, 

considera-se esse valor como área limite. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de informação prévia da pretensão não reúne 

condições para a emissão de informação favorável, uma vez que não é permitido o aumento 

da cércea pré-existente conforme o descrito do ponto 4 da alínea b) do artigo 23º E do 

RPDM.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC.º N.º 45/2013, PAULO JORGE LOURENÇO DOS SANTOS - LOTE 12 – BICO ALTO 

– CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 45/2013, em que Paulo Jorge Lourenço dos Santos, residente na 

Avenida da Liberdade, n.º 15, nesta Vila, solicita informação prévia sobre a viabilidade de 

construção de moradia unifamiliar e piscina, num prédio de que é proprietário, no sítio do 

Bico Alto, neste município. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão nos termos da 

informação técnica de 14 de novembro de 2013, que abaixo se transcreve, devendo a 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente Construção de habitação unifamiliar e 
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Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- Loteamento 4/89, lote 12; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Confina a Nascente com arruamento. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 1 - O prédio localiza-se no Bico Alto, é composto por lote terreno para construção 

urbana com área de 1263m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 4492/19891127 e inscrito sob o artigo n.º 6259. ------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - No presente loteamento nº 4/1989 houve um aditamento, que consistiu na 

alteração do uso do lote n.º 12 de parque desportivo (construção de dois campos de ténis) 

passando para lote habitacional (construção de moradia), tendo sido aprovado por 

deliberação camarária de 4 de novembro de 2008. -------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Analisando a memória descritiva verifica-se que o requerente pretende construir 

uma habitação unifamiliar e piscina. A habitação será constituída por um piso acima da cota 

de soleira com aproximadamente 200,0m2 e cave. -------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - A pretensão insere-se no lote n.º 12, do alvará de loteamento n.º 4/1989. 

Consultando o quadro dos índices urbanísticos propostos do alvará de loteamento verifica-se 

que a área de construção máxima é de 250,0m2, a área de implantação é de 200,0m2, o 

número de pisos admissível é de 2 sendo a tipologia máxima T4. -------------------------------------- 

 -------- 5 - Tendo em conta os dois pontos anteriores verifica-se que a pretensão não 

contraria os dispostos legais definidos para o lote n.º 12 do alvará de loteamento n.º 4/1989;  

 -------- 6 - No loteamento em causa predomina a arquitetura tradicional (cobertura 

inclinada), no entanto o requerente pretende construir a habitação com uma traça mais 

moderna (cobertura direita). O requerente justifica a sua escolha para não criar um impacte 
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visual ao lote n.º 8 e informa que na área, existem duas habitações que não fazem parte do 

loteamento, mas que confinam com o arruamento já com traça moderna. ------------------------- 

 -------- 7 - Verifica-se que a informação prévia tem mais de 24 anos da aprovação do 

loteamento, assim sendo verifica-se que a presente proposta não se enquadra com 

arquitetura e os acabamentos utilizados na altura, havendo nestes 24 anos uma grande 

evolução em termos arquitetónicos e funcionais das habitações (conforto térmico, acústico). 

Mais se informa que no alvará de loteamento n.º 4/89 aprovado na reunião de câmara de 

19/04/88 não refere qualquer indicação em termos arquitetónicos para os lotes dos quais 

fazem parte o loteamento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 8 - Dada a existência de duas habitações com traça moderna na zona, a grande 

diferença de anos (24) entre a informação prévia e o loteamento aprovado (1989) e não 

existência de indicações em termos arquitetónicos no alvará de loteamento n.º 4/89 não se 

vê nenhum inconveniente em que a habitação se desenvolva numa traça moderna desde que 

cumpra os índices urbanísticos propostos pelo quadro aprovado para o lote n.º 12 do alvará 

de loteamento n.º 4/89. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente. Salienta-se 

no entanto para que o requerente satisfaça o quadro referido no ponto n.º 3 da presente 

informação, aquando da entrega do processo de licenciamento. É quanto nos cumpre 

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

 -------- PROC.º Nº 59/2005 – ADRIANA CATARINA CORREIA HENRIQUE – MESQUITA ALTA – 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 59/2005, de Adriana Catarina Correia Henrique, residente no sítio da 

Mesquita Alta, neste município, relativo à retificação do alinhamento da vedação em rede 

colocada sobre parte do caminho público. ------------------------------------------------------------------- 

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

apresentação de alegações, no prazo de quinze dias, nos termos do n.º 2 do art.º 106º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, por incumprimento da deliberação de 24 de 

abril de 2012, nos termos da informação jurídica de 18 de outubro de 2013, que abaixo se 

transcreve, devendo a mesma ser remetida para conhecimento da requerente. ------------------ 

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

 -------- “Remodelação e ampliação de uma moradia unifamiliar- ocupação de caminho 
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público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Adriana Catarina Correia Henrique, em 06.12.2006, solicita a autorização de 

utilização referente à remodelação e ampliação da sua habitação. A 15.01.2007, os serviços 

de fiscalização alertam para o facto de terem sido introduzidas alterações ao projeto inicial, 

de faltar a execução dos arranjos exteriores e de estar edificada a Norte da propriedade, 

uma vedação que não cumpre o afastamento legal da via pública. A requerente foi notificada 

para proceder aos arranjos dos espaços exteriores, o que não efetuou, tendo os serviços de 

fiscalização municipal informado novamente em 01.03.2007, sobre as situações que não 

foram regularizadas. Em 06.03.2007 a interessada declara por escrito que vai executar as 

obras de retificação, do muro de vedação confinante com o caminho a norte, no prazo de 

120 dias. Mais acrescenta que se verifica a implantação do muro na zona do caminho (cf. 

Folhas 189 do Proc. de Obras n.º 59/2005). Foi então emitido o alvará de utilização n.º 29. 

Sucedeu porém que a requerente não cumpriu o que se comprometeu a efetuar. ----------------- 

 -------- A situação mantém-se inalterada desde 2007. Ora, quanto à contraordenação, julga-

se que a mesma já estará prescrita, atento o decurso do tempo, isto é, mais de 5 anos sob a 

prática da contraordenação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Os bens do domínio público, são insuscetíveis de apropriação. Como bem referem os 

serviços de fiscalização a folhas 208 do processo de obras n.º 59/2005, tal não é aceitável, 

nem mesmo a título de compensação. No caso concreto referimo-nos à colocação da 

vedação em rede que ocupou parte do caminho público na confrontação a Norte. A 

demolição das obras efetuadas sem a correspondente autorização poderá ser evitada, se as 

mesmas forem suscetíveis de ser licenciadas ou objeto de comunicação prévia ou se for 

possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e regulamentares que lhe 

são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correção ou de alteração. No caso da 

legalização das obras não ser possível, a ordem de demolição ou de reposição, deverá ser 

precedida da audição do interessado, que dispõe de 15 dias a contar da data da sua 

notificação para se pronunciar sobre o conteúdo da mesma, conforme o nº 2 do artigo 106º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação na sua atual redação. ------------------------------ 

 -------- É o que me cumpre informar sobre o assunto, remetendo a decisão à consideração 

superior,” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC.º N.º 24/2013 – CIMPERIOCIVIL – CONSTRUÇÕES, LDA. – FUNCHAIS – 

LEGALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de 
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Urbanismo sob o n.º 24/2013, 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 de piscina, num prédio de que é proprietária 

no sítio dos Funchais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão por a mesma 

se situar em espaço de indústria extrativa consolidada, onde não é possível a execução de 

novas construções por força do disposto no n.º 1 do art.º 59º do RPDM. O PDM de S. Brás de 

Alportel encontra-se em fase de revisão, no âmbito da qual será ponderada a eventual 

alteração dos espaços atualmente previstos para as indústrias extrativas, conforme art.º 59º 

n.º 2 do RPDM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pelo exposto a deliberação de indeferir a legalização não prejudica a possibilidade de 

a situação poder a vir ser contemplada no âmbito da reconversão do espaço em causa por 

efeito da cessação da exploração de inertes no local ou da alteração do PDM em curso, nos 

termos das informações jurídicas, de 23 de setembro e 15 de novembro de 2013, 

respetivamente, que abaixo se transcrevem, devendo as mesmas serem remetidas para 

conhecimento da firma requerente. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Informação jurídica de 23 de Setembro de 2013: ------------------------------------------------ 

 -------- “A interessada Cimperiocivil, Lda. apresentou uma comunicação prévia para a 

legalização da construção de uma piscina. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Devidamente informada a pretensão (técnica e juridicamente) a Câmara deliberou ser 

sua intenção indeferir a pretensão, determinando a sua audição prévia. ---------------------------- 

 -------- No uso de tal direito a interessada apresentou uma exposição alegando diversas 

razões que na sua opinião justificam o deferimento da sua pretensão. ------------------------------- 

 -------- Invoca a interessada, para além do mais que a Câmara já reconheceu que no local 

existiu “o Monte do Ti Simão” que a construção da piscina não constitui “nova edificação”, 

que a reconstrução da ruína não coincide com a implantação da ruína, que no local o solo 

pode ser objeto de impermeabilização, que cessando a exploração de inertes, o espaço ficou 

sujeito a elaboração do plano de reconversão para os usos dos espaços confinantes (artigo 

59º n.º 2 do RPDM) e que a construção da piscina não aumenta de desconformidade da 

moradia (artigo 60º do RJUE). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Crê-se que, tal como a pretensão da interessada vem formulada, não se alteraram os 

pressupostos que fundamentam a deliberação camarária em causa. --------------------------------- 
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 -------- Na verdade, dúvidas não subsistem que a operação urbanística em causa se situa em 

“espaço de indústria extrativa consolidada I” que se caracteriza pela ocupação exclusiva para 

exploração de inertes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Não está em causa que no local existiu uma construção designada “Monte do Ti 

Simão” que em tempos (até 1940) foi constituída por casa de habitação, forno e eira. ----------- 

 -------- A aquisição de tal certeza obtida através de prova testemunhal (uma vez que os 

vestígios existentes eram constituídos apenas pela ruína de uma parede em pedra) destinou-

se apenas a permitir a autorização da reconstrução, alteração e ampliação da construção 

anteriormente existente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É certo que a pretensão da interessada não implica a constituição ou génese de um 

novo prédio com a sua autonomia própria, mas constitui manifestamente uma construção 

nova de raiz embora dependente ou complementar da moradia existente (construção 

principal). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- É certo também que a questão da impermeabilização do solo a que a construção da 

piscina obriga não constitui impedimento absoluto.------------------------------------------------------- 

 -------- Na verdade, a própria lei prevê a possibilidade de impermeabilização do solo mas 

apenas para os fins previstos no artigo 59º n.º 1 do RPDM (instalações e equipamentos 

necessários à exploração de inertes).-------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Porém, não está prevista a impermeabilização de solos para novas construções por 

estas serem proibidas no local (artigo 59º n.º 1 do RPDM). ---------------------------------------------- 

 -------- Aliás a autorização da impermeabilização de solos quando a mesma se torna 

necessária dependerá sempre das entidades próprias (CCDR-Ambiente). ---------------------------- 

 -------- O certo porém é que à data em que a informação prévia foi dada no âmbito do 

processo 226/06, não existia qualquer vestígio de fornos ou eira mas apenas a parede que 

consta do relato fotográfico então efetuado, não se tendo sequer apurado onde se situaria o 

referido forno e eira, razão pela qual as plantas do terreno, então juntas, nunca referem tais 

elementos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A questão fundamental é que o artigo 59º n.º 1 do RPDM, ao referir que o espaço em 

causa se caracteriza pela ocupação exclusiva para a exploração de inertes, proíbe a 

realização de novas construções quer constituam elas um novo edifício autónomo ou uma 

nova edificação dependente ou complementar de outra como é o caso. ----------------------------- 
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 -------- Como argumento novo invoca a interessada que a partir do momento em que no local 

(espaço de industria extrativa) existe um prédio urbano com a área coberta e descoberta 

mesmo a área descoberta já não está sujeita aos condicionalismos do espaço em que se 

insere uma vez que se trata de espaço urbano. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Crê-se que tal argumento não colhe: o prédio em causa é misto, com a área coberta 

urbana (artigo 10.185) e a área descoberta rústica (artigo 14.721). ---------------------------------- 

 -------- Refere ainda a interessada que a exploração de inertes cessou no local pelo que o 

espaço nos termos do artigo 59º n.º 2 do RPDM fica sujeito a reconversão para os usos 

previstos nos espaços confinantes, o que é certo. ---------------------------------------------------------- 

 -------- Porém, o certo também é que não foi isso que a interessada pretendeu que fosse 

autorizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De facto, a questão está em discussão até no âmbito da revisão do RPDM do 

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

 -------- Por outro lado parece que de momento não existe no local em atividade qualquer 

exploração de inertes, mas não estará adquirido (crê-se) que a exploração da inerte se 

mostra esgotada ou tenha cessado definitivamente. ------------------------------------------------------ 

 -------- Se assim for, pode efetivamente ter lugar o mecanismo da reconversão previsto no 

artigo 59º n.º 2 do RPDM.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para o efeito teria a interessada que implementar tal procedimento após a 

verificação pela Câmara de que a exploração de inertes no local cessou definitivamente. ------- 

 -------- Neste caso coloca-se ainda a questão de saber se a reconversão do espaço destinado 

atualmente à exploração de inertes implica ou não a alteração pontual do PDM. ----------------- 

 -------- Embora a questão não tenha sido muito tratada é minha convicção que a 

reconversão da referida área implicaria a alteração pontual do PDM, a fim de compatibilizar 

a eventual autorização da construção com o próprio PDM. --------------------------------------------- 

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

 -------- I – Tal como a situação foi inicialmente configurada (construção de uma piscina como 

anexo a uma moradia situada em espaço de industria extrativa) a pretensão da interessada 

não poderá ser satisfeita atento o disposto no artigo 59º n.º 1 do RPDM. --------------------------- 

 -------- II – O facto de existir uma construção urbana em espaço de indústria extrativa não 

permite que nos terrenos circundantes à construção urbana se possam efetuar outras 
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construções, mesmo dependentes daquela em oposição às regras a observar naquela 

categoria de espaços. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- III – Caso se verifique (certificadamente) a cessação definitiva da exploração de inerte 

naquele espaço a pretensão da interessada poderá ser viável após a recuperação 

paisagística e a reconversão do espaço em causa para os usos dos espaços confinantes 

(artigo 59º n.º 2 do RPDM) com a alteração pontual do PDM no que a tal categoria de 

espaços de refere. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Informação jurídica de 15 de novembro de 2013: ----------------------------------------------- 

 -------- “Complementarmente às informações já anteriormente prestadas é do conhecimento 

público que o PDM de S. Brás de Alportel se encontra em processo de revisão e que, no que 

às áreas de extração de inertes diz respeito, se tem colocado a discussão sobre a reconversão 

de algumas delas para os fins das áreas circundantes, sendo certo que se e quando tal vier a 

acontecer a operação urbanística pretendida, atualmente inviável poderá tornar-se viável.” -- 

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

LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE:- 

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

José Teotónio Viegas, residente em Vale de Carvalho, Cx. Postal n.º 354-P, neste município, 

na qualidade de proprietário, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo à 

legalização de obras de alteração e ampliação de edificação existente, sito em Vale de 

Carvalho, neste município. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de quinze dias, nos termos do n.º 2 do art.º 106º do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, dado os elementos e as informações jurídica e 

técnica, de 8 e 14 de novembro de 2013, respetivamente, implicarem o indeferimento e 

respetiva demolição, devendo as mesmas ser remetidas para conhecimento do requerente. - 

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

 -------- “Considerando o solicitado em informação da Divisão Jurídica de 08/11/2013, 

relativamente ao descrito, informam estes serviços o seguinte: ---------------------------------------- 

 -------- Na sequência das várias exposições apresentadas complementadas com o parecer do 

jurista e informação técnica, somos de informar que o presente pedido “Legalização de 

Obras de alteração e ampliação de prédio existente – Processo 33/2012 terá o seu 
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indeferimento de acordo ao exposto no parecer jurídico de 8 de novembro corrente. ------------ 

 -------- Deverá a Câmara intimar o requerente para repor a legalidade cumprindo o 

mecanismo processual previsto para o efeito (nos artigos 106º – Demolição da obra e 

reposição do terreno, artigo 107º- Posse administrativa e execução coerciva e artigo 108º - 

Despesas realizadas com execução coerciva) do Decreto-Lei nº 555/99 na sua redação atual 

Decreto-Lei nº 26/10, de 30 de março. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 -------- “ASSUNTO: Legalização de Obras/Hélder Teotónio Viegas ------------------------------------- 

 -------- A Câmara notificou o interessado da sua intenção de indeferir a pretensão 

apresentada, e facultou-lhe o direito à audição prévia prevista no art. 100º e 101º do CPA. ---- 

 -------- O interessado (através da sua arquiteta) pronunciou-se e juntou uma certidão 

comprovando que o artigo urbano n.º 635 se encontra inscrito fiscalmente antes de 7 de 

agosto de 1951. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O interessado na sua alegação nenhum elemento novo apresenta para além de 

comprovar que o prédio urbano em causa é anterior a 1951. ------------------------------------------- 

 -------- Porém tal questão, embora se colocasse anteriormente, nunca foi tida com o 

obstáculo essencial à pretensão do requerente. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Na verdade o que está em causa é a impossibilidade, em nosso entender, de, partindo 

da existência de um prédio urbano com 215m2 de área coberta (moradia unifamiliar com 

135,77m2 – edificação 1-e dependências com 79,23m2 – edificação 2) pretender, na mesma 

parcela obter uma moradia autónoma com 135,77m2 (já existente) e outra (ampliação) com 

163,32m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Se assim for, como parece que é, entende-se que a operação urbanística aumenta de 

facto a dispersão da edificação em solo rural. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Na verdade, em vez de uma moradia unifamiliar com 135,77m2 com dependências, 

com a área de 79,33m2 passaremos a ter duas moradias unifamiliares cada uma com o seu 

edifício autónomo e independente, uma com os mesmos 135,77m2 e outra (nova) com 

163,32m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O problema não está na descontinuidade das construções, pois aceita-se que uma 

moradia pode ter anexos separados, aliás situação frequente na construção tradicional do 
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Algarve em que separada da casa de habitação existe a “casa do forno” o “palheiro”, etc. ----- 

 -------- O problema está no aumento de mais uma moradia unifamiliar para duas moradias 

unifamiliares, autónomas e independentes, sendo que uma delas com 163,32m2 é feita à 

custa dos anexos com 79,23m2 da única moradia pré-existente. --------------------------------------- 

 -------- Tal situação entende-se que configura aumento de dispersão da edificação e por isso 

é proibida pelo PROTAL e pelo PDM (art.6º n.º 1, 12º n.º 2, 23º n.º 3 e 23-E n.º 1 e 2).----------- 

 -------- Refere o interessado que a operação urbanística em causa não aumentou a área 

impermeabilizada que, recorde-se, se situa em REN. ------------------------------------------------------ 

 -------- Uma vez que as obras foram feitas clandestinamente não é hoje possível saber qual a 

área anteriormente impermeabilizada sendo certo que os anexos teriam apenas a área de 

79,23m2 e foram transformados numa moradia com 163,23m2. --------------------------------------- 

 -------- Por isso (e não só) é que o art.º 23º-E n.º 3 do PDM exige que as “intervenções nos 

edifícios deverão ser precedidos de um levantamento que identifique e avalie os valores 

patrimoniais….” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A nova lei (Protalgarve versão de 2007) é mais restritiva que a anterior, pretendendo 

evitar o aumento da edificação dispersa sendo certo que a lei anterior previa já a 

possibilidade de ampliação de construções existente até 200m2. -------------------------------------- 

 -------- A nova lei é mais restritiva, apesar de prever ampliações até 300m2 pois que tal só 

será possível verificados os requisitos do nº 2 da mesma disposição legal: “terão como 

finalidade assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos 

edifícios…” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Parece que a habitabilidade e funcionamento da moradia já existente não está em 

causa pois o que se pretende é obter uma nova moradia. ----------------------------------------------- 

 -------- Por outro lado ao construir-se uma nova moradia, a operação urbanística não teve 

manifestamente como finalidade a estabilidade, durabilidade, funcionamento ou 

habitabilidade nos anexos em causa mas teve como finalidade criar uma nova e autónoma 

moradia unifamiliar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim está em causa apenas a construção de uma segunda moradia (163,32m2) na 

parcela, pois que a primeira (135,77m2) já se encontra legal ate porque é anterior a 1951. ----- 

 -------- Refere o interessado desconhecer que a operação urbanística em causa se situava em 

REN, mas se é assim, tal não deveria suceder pois os projetos devem ser subscritos por 

técnicos qualificados que devem consultar as respetivas cartas de condicionantes e estão 
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aptos a percecionar tal situação. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Não está em causa a possibilidade de uma moradia ter anexos construtivamente 

separados da construção principal. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Porém os anexos continuam a ser anexos. --------------------------------------------------------- 

 -------- Até se pode admitir, se tal for devidamente justificado nos termos do n.º 2 do 

art.º 23º E do RPDM, que os anexos sejam alterados para a habitação, mas continuarão a ser 

anexos dependentes funcionalmente da construção principal. ------------------------------------------ 

 -------- Porém não é isso que o interessado pretende e como tal crê-se que não poderá 

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

 -------- EM CONCLUSÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Apreciada a exposição do interessado ao abrigo do disposto no art.º 101º do CPA não 

se detetam novos factos ou razões que imponham a alteração da intenção de indeferir a 

operação pretendida, nos termos em que foi apresentada e requerida. ------------------------------ 

 -------- É, salvo melhor opinião, quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ---------------- 
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 -------- ARRANJO PAISAGÍSTICO DA ZONA NORTE DA AVENIDA DA LIBERDADE – 

APROVAÇÃO DE PROJETO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Diretor do 

Departamento Técnico Municipal desta autarquia: -------------------------------------------------------- 

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

 ---------- “Pretendendo a Câmara Municipal recuperar um espaço existente ao longo da AVª 

da Liberdade, a poente, que se encontra abandonado e dada que na zona se localiza a 

entrada para a Associação In-Loco e não existindo também passeio a longo da Avenida, foi 

realizado o presente projeto de modo a recuperar a área. ----------------------------------------------- 

 ---------- A estimativa da obra ascende a 57.500,00 € + IVA. -------------------------------------------- 

 ---------- Os trabalhos propostos são essencialmente os seguintes: ------------------------------------ 

 ---------- Criação de um corredor pedonal acessível; ------------------------------------------------------- 

 ---------- Dotar a zona de algum mobiliário urbano, nomeadamente, bancos, papeleiras e um 

depósito enterrado de resíduos sólidos urbanos; ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Execução de plantação de árvores e arbustos e respetiva rede de rega. ------------------ 

 ---------- Para efeitos de aprovação, junta-se o projeto e caderno de encargos. -------------------- 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto. ---------- 

 -------- LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS:- Presente a informação 

técnica e o auto de vistoria assinados pela Técnica Superior, Eng.ª Telma Rasquinho, 

relativos à empreitada de “Construção do Centro de Artes e Ofícios – 2ª fase”. ------------------- 

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

 -------- “Conforme ofício enviado pela empresa Imosoudos a solicitar a libertação de 

garantias bancárias, referentes à empreitada em epígrafe informa-se que nos termos do 

artigo 4º do Decreto-lei n.º 190/2012 de 22 de agosto, para efeitos de liberação de caução 

relativa à empreitada ” Construção do Centro de Artes e Ofícios – 2ª Fase”, realizou-se 

vistoria técnica em 8 de novembro de 2013. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Na sequência da referida vistoria, e nos termos do n.º 5 do artigo 3º do mesmo 

diploma legal, verificou-se a inexistência de defeitos na obra imputáveis ao empreiteiro. ------- 

 -------- A obra foi rececionada provisoriamente em 29/05/2009. -------------------------------------- 

 -------- Tendo já decorrido 4 anos sobre aquela data, nos termos do n.º 2 do artigo 3º do 

Decreto-lei n.º 190/2012 de 22 de agosto poderão ser liberados 90% do valor total das 

garantias bancárias n.º 125-02-1250370 (23.059,68€), n.º 125-02-1423871 (583,88€) e n.º 
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125-02-1559608 (20.360,88€), todas do banco Millennium BCP, que ficarão a garantir 

incumprimentos do contrato até ao valor de 2.305,97€, 58,39€ e 2.036,09€ respetivamente. 

Também o valor retido de caução de 3.542,02€ poderá ser liberado até ao valor 354,20€. ----- 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a devolução parcial do 

valor retido no montante de € 3.187,82 (três mil, cento e oitenta e sete euros e oitenta e 

dois cêntimos) conforme auto de vistoria, acrescido de 90% das garantias bancárias 

indicadas na presente informação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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. ------------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS 

DE ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 435/13, de 04 de novembro corrente, remetido pela 

Associação de Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel, com sede na Rua Vasco da 

Gama, nesta Vila a solicitar apoio financeiro para aquisição de gerador ----------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência no valor 

de € 10.000,00 (dez mil euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

S. Brás de Alportel, a efetuar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da 

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

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

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

 -------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO 

MUNICIPAL:- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 21 de 

outubro de 2013 sobre o assunto mencionado em epígrafe, que a seguir se transcrever: ------- 

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

 -------- “(Delegação de Competências no Diretor do Departamento Técnico Municipal) ------- 

 -------- Com o objetivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a sua 

receção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e do 

art.º 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego no Diretor do Departamento Técnico 

Municipal (DTM), Hélder Brito Rosa, as seguintes competências: -------------------------------------- 

 -------- a) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação, relativos a empreitadas de obras públicas; -------------------------------------------------- 



     

 

Reunião de 2013/11/19  Página 27 

 -------- b) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as 

orientações superiormente fixadas; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Autorizar termo de abertura e encerramento em livros sujeitos a essa formalidade, 

designadamente, livros de obra;-------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Emitir alvarás exigidos por lei na sequência da decisão ou deliberação que confiram 

esse direito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Conceder licenças de ocupação da via pública por motivo de obras; ---------------------- 

 -------- f) Assinar a correspondência da autarquia destinada a quaisquer entidades públicas 

ou privadas, dos processos que decorrem no DTM;  ------------------------------------------------------- 

 -------- g) Justificar ou injustificar as faltas dos trabalhadores adstritos ao DTM; ------------------ 

 -------- h) Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos trabalhadores adstritos ao DTM com respeito pelo interesse do serviço; --------------- 

 -------- i) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos, desde 

que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos por particulares ou empresas; ---- 

 -------- j) Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados, desde que solicitado pelos legítimos interessados; ----------------------------------------- 

 -------- k) Solicitar diretamente aos trabalhadores afetos às outras Divisões Municipais 

colaboração em matérias relacionadas com as áreas Administrativa e Financeira, de modo a 

facilitar o exercício das suas competências; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- l) Assinar certidões, declarações e outros, após autorização superior; ----------------------- 

 -------- m) Praticar outros atos e formalidades de caráter instrutório necessários ao exercício 

da competência decisória do delegante ou subdelegante.” ---------------------------------------------- 

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

 -------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL:- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 21 de 

outubro de 2013 sobre o assunto mencionado em epígrafe, que a seguir se transcrever: ------- 

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

 -------- “(Delegação de Competências na Chefe da Divisão Administrativa Municipal) --------- 

 -------- Com o objetivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a sua 

receção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e do 

art.º 38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego na Chefe da Divisão Administrativa 
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Municipal (DAM), Ema Paula Guerreiro Pinto as seguintes competências: 

 -------- a) Remeter à Assembleia Municipal a minuta das atas e as atas das reuniões da 

Câmara Municipal, logo que aprovadas; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as 

orientações superiormente fixadas; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e justificação 

administrativa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Autorizar a renovação de licenças que dependam unicamente do cumprimento de 

formalidades burocráticas ou similares pelos interessados; --------------------------------------------- 

 -------- e) Emitir alvarás exigidos por lei na sequência da decisão ou deliberação que confiram 

esse direito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Emitir o cartão de vendedor ambulante; --------------------------------------------------------- 

 -------- g) Justificar ou injustificar as faltas dos trabalhadores afetos à DAM; ----------------------- 

 -------- h) Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos trabalhadores afetos à DAM com respeito pelo interesse do serviço; -------------------- 

 -------- i) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos, desde 

que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos por particulares ou empresas; ---- 

 -------- j) Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados na respetiva divisão, desde que solicitado pelos legítimos interessados; -------------- 

 -------- k) Assinar certidões e atestados, da respetiva divisão, após autorização superior; ------- 

 -------- l) Assinar declarações, requeridas nos diversos serviços da DAM; ---------------------------- 

 -------- m) Proceder às diligências internas e externas, com vista ao pedido de renovação de 

licenças e outros que dependam unicamente do cumprimento de formalidades burocráticas, 

a fim de habilitarem o signatário a proceder a despacho definitivo que recairá sobre a 

petição (anúncios, ocupação da via pública à exceção das destinadas ao Departamento 

Técnico Municipal, horário de funcionamento, realização de leilões, etc.); -------------------------- 

 -------- n) Remeter às várias secções da DAM para efeitos de informação, todas as petições 

internas e externas, a fim de habilitarem o signatário à tomada de decisão final; ----------------- 

 -------- o) Solicitar diretamente aos trabalhadores afetos ao Departamento Técnico Municipal 

e às outras Divisões Municipais colaboração em matérias relacionadas com a Gestão de 

Recursos Humanos, entre outras de modo a facilitar o exercício das suas competências; -------- 

 -------- p) Praticar outros atos e formalidades de caráter instrutório necessários ao exercício 
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da competência decisória do delegante ou subdelegante.” ---------------------------------------------- 

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

 -------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL:- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 21 de 

outubro de 2013 sobre o assunto mencionado em epígrafe, que a seguir se transcrever: ------- 

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

 -------- “(Delegação de Competências na Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial) ---------- 

 -------- Com o objetivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a sua 

receção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 

35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e do art.º 

38º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delego na Chefe da Divisão Financeira e 

Patrimonial (DFP), Lília Cristina Martins Pires, as seguintes competências: -------------------------- 

 -------- a) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação, relativos a contratos celebrados; --------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Proceder aos registos prediais do património imobiliário do município, bem como a 

registos de qualquer outra natureza; -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo em conta as 

orientações superiormente fixadas; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Assinar a correspondência da autarquia no tocante a: --------------------------------------- 

 -------- e) Remeter requisições, depois das mesmas serem autorizadas e assinadas; -------------- 

 -------- f)Remeter cheques, notas de crédito ou informações sobre transferências bancárias, 

relativos a faturação e/ou transferências e subsídios, depois dos referidos documentos terem 

sido devidamente assinados pelo Tesoureiro, pelo signatário ou por quem esteja habilitado 

para o efeito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- g) Justificar ou injustificar as faltas dos trabalhadores afetos à DFP; ------------------------ 

 -------- h) Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos trabalhadores afetos à DFP com respeito pelo interesse do serviço; --------------------- 

 -------- i) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos, desde 

que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos por particulares ou empresas; ---- 

 -------- h) Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados na respetiva divisão, desde que solicitado pelos legítimos interessados; -------------- 

Assinar certidões e atestados, da respetiva divisão, após autorização superior; -------------------- 
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 -------- j) Remeter diretamente à Secção de Contabilidade, toda a correspondência externa 

enviada por fornecedores e outros, no que concerne a faturas, recibos, notas de crédito, 

entre outros;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- k) Remeter diretamente à Secção de Contabilidade, todos os cheques e notas de 

transferências bancárias, nomeadamente as provenientes de Impostos Diretos, Fundos 

Comunitários, e para pagamento de taxas e tarifas, a fim de serem recebidas e 

contabilizadas por esta secção; --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- l) Solicitar diretamente aos trabalhadores afetos ao Departamento Técnico Municipal 

e às outras Divisões Municipais colaboração em matérias relacionadas com Plano Plurianual 

de Investimentos, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, de modo a facilitar o exercício das 

suas competências; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- m) Praticar outros atos e formalidades de caráter instrutório necessários ao exercício 

da competência decisória do delegante ou subdelegante.” ---------------------------------------------- 

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

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

Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a informar que os ocupantes dos fogos números 10, 

85 e 94 do Bairro Social de 102 fogos e as ocupantes das habitações na Rua Vitorino Passos 

Pinto n.º 12 e Sitio da Canada, Casa 2 não pagaram atempadamente as rendas respeitantes 

ao mês em curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. ------------------------------------------------------ 

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art.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 5 a 18 de novembro de 2013 

em curso, no uso das delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

unanimidade, sancioná-los. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

e pelos Vereadores a que correspondem os documentos de despesa números 4020, 4028 a 

4034, 4036 a 4051, 4054, 4061 a 4075, 4077, 4113, 4122 a 4130, 4133 a 4172, 4174, 4178 a 

4205, 4215, 4224 a 4236, 4239 a 4269 no valor de € 148.674,93;-------------------------------------- 

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

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

4021 a 4027, 4090 a 4112, 4175 a 4176 no valor de € 48.075,56; -------------------------------------- 

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 23 de 

outubro de 2013 a que correspondem os documentos de despesa números 4019, 4035, 4052 

a 4053, 4055 a 4060, 4076, 4078 a 4089, 4114 a 4121, 4131 a 4132, 4173, 4177, 4206 a 

4214, 4216 a 4223, 4237 a 4238, 4270 no valor de € 149.820,19.-------------------------------------- 
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se indica 

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

para cumprimento do disposto no número um do artigo 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 19 horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


