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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 3/2016 

 

da reunião ordinária de 08 de fevereiro de 2016 

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

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 25, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.408.547,42€ dos 

quais 1.405.857,59€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.689,83€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número 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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 -------- HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA DO MERCADO MUNICIPAL:- Sendo catorze 

horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou aberto o período da hasta pública, 

iniciando-se os trabalhos para a arrematação. -------------------------------------------------------------- 

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia 27 de janeiro de 2016 

marcada para este horário, de cinco bancas de frutas/legumes, três bancas de peixe e 

marisco e duas mesa de frutas e legumes no Mercado Municipal que se encontram vagas, 

conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião ordinária realizada no 

passado dia 26 de janeiro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Banca B27, B28, B29, B33 e B34 - Destinadas à venda de frutas e legumes: -------------- 

 -------- Banca B7, B8 e B9 - destinada à venda de peixe e marisco: ----------------------------------- 

 -------- Estava presente na sala o seguinte interessado em licitar, o qual foi devidamente 

identificado como a seguir se descreve: ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nome Rui Miguel Martins – Cartão de Cidadão número 11873593, contribuinte fiscal 

número 232636494. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), 

considerou a Câmara Municipal a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado 

o ato público com a adjudicação, por arrematação, a Rui Miguel Martins, da Banca B7 e B8, 

tendo de imediato sido notificado verbalmente para o pagamento do valor da arrematação, 

acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado e assinatura do auto de arrematação que 

foi fixado para este mesmo dia. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mesa C16 e C19, destinada à venda de frutas e legumes: ------------------------------------- 

 -------- Estava presente na sala o seguinte interessado em licitar, o qual foi devidamente 

identificado como a seguir se descreve: ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nome Susana Cristina Gonçalves de Sousa Belchior – Cartão de Cidadão número 

10338196, contribuinte fiscal número 208707115. -------------------------------------------------------- 

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 50,00 (cinquenta euros), considerou 

a Câmara Municipal a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado o ato 

público com a adjudicação, por arrematação, a Susana Cristina Gonçalves de Sousa 

Belchior, da Mesa C16, tendo de imediato sido notificado verbalmente para o pagamento do 

valor da arrematação, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado e assinatura do 

auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia. ---------------------------------------------- 

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

HASTA PÚBLICA 
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documentos anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------- 
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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. ------------------------------ 

 

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL N.º 1/2016:- Foi presente uma proposta do Presidente da 

Câmara, relativa à primeira alteração orçamental para dois mil e dezasseis, que a seguir se 

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 1/2016 ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 --------  - Despesas com outras despesas correntes na Área Técnica Municipal; -------------------- 

 --------  - Despesas com aquisição de bens e serviços e transferências correntes na Área de 

Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas correntes. -------- 

 --------  - Investimento em equipamento administrativo e outras construções e 

infraestruturas, na Área Técnica Municipal, no tocante a despesas de capital. --------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de quarenta mil e quinhentos 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 primeira alteração 

orçamental conforme consta do mapa anexo, bem como a primeira alteração às Grandes 

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

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

alteração ao orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois 

mil e dezasseis. Remeta-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. --------------- 

 -------- PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO PARA O ANO 2016 - PRINCÍPIOS BASE DE 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES:- Presente a proposta apresentada pelo Vereador, Eng.º Acácio 

Martins, sobre o assunto mencionado em epígrafe. O Plano Municipal fica arquivado nos 

documentos anexos à presente ata. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar as minutas dos Contratos Programa 

 PROPOSTAS  PROPOSTAS 
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de Desenvolvimento Desportivo e dos Protocolos de Apoio a celebrar com as várias 

associações e dar poderes ao Senhor Presidente para os assinar. -------------------------------------  

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2016 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS 

DO CONCELHO:- Presente a proposta apresentada pelo Vereador, Eng.º Acácio Martins, 

sobre o assunto mencionado em epígrafe: ------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2016 ---------------------------------------- 

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

 -------- A história associativa em São Brás de Alportel é uma das mais consolidadas da região. 

Com ampla diversidade nas atividades desenvolvidas, são várias as associações que se 

envolvem e participam na dinâmica do concelho e que prestam serviços meritórios à 

população são-brasenses. Com um programa de atividades permanente e intenso, 

contribuem, de igual modo, para a formação de cidadania e para a entrega à comunidade 

local, reforçando a identidade e consolidação do sentimento de comunidade. --------------------- 

 -------- Mantendo a premência da cooperação e o reconhecimento do papel único das 

associações locais na realidade sociocultural de São Brás de Alportel e tendo em 

consideração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - o interesse da câmara municipal de São Brás de Alportel na continuidade do apoio 

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e de Protocolos de Apoio; ------------------- 

 --------  - a conjuntura nacional, ainda negativa, e que afeta transversalmente todas as 

organizações e associações e à qual as associações são-brasenses não são alheias; -------------- 

 --------  - as legítimas expectativas destas associações da manutenção dos apoios financeiros 

com que a autarquia tem vindo a apoiar os seus projetos, na razão direta da relevância que 

assumem para a comunidade e na convergência com os objetivos traçados pelo executivo 

municipal para o desenvolvimento local das populações; ------------------------------------------------ 

 --------  - a premência de ser acautelada a equidade de tratamento entre as distintas 

associações, não inibindo tal a diferenciação do apoio atribuído na razão direta das 

atividades desenvolvidas e respetiva relevância; ----------------------------------------------------------- 

 --------  - a transparência de procedimentos pretendida na relação e no apoio atribuído às 

associações do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração, ainda, ----------------------------------------------------------------------- 
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 --------  - a Lei n.º 64/2013, de 17 de agosto, ---------------------------------------------------------------- 

 --------  - o quadro de competências materiais da câmara municipal, designadamente 

expressas nas alíneas p), u) e v) do nº1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, --- 

 --------  - a câmara municipal, investida de autonomia financeira e com os fundamentos 

constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2016, formaliza anualmente o apoio às 

Associações sedeadas em São Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Com fundamento em Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, previstos 

no Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro, bem como em Protocolos de Apoio, (de cujas 

minutas se juntam duas cópias tipo) e cujas minutas são parte integrante desta proposta, 

proponho à consideração da Câmara Municipal, a atribuição dos subsídios abaixo 

designados para cada uma das Associações identificadas: --------------------------------------------- 

 -------- ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO -------------------------------------------- 

Bike Clube São Brás 

Apoio ao Desporto – €5.040,00 

Valor global do apoio a atribuir - €5.040,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €420,00; 
 

BLASIUS – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em São Brás 

de Alportel 

Apoio ao Desporto – €6.750,00 

Valor global do apoio a atribuir - €6.750,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €562,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 
 

Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel 

Apoio ao Desporto – €2.748,00 

Valor global do apoio a atribuir - €2.748,00 dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €229,00; 
 

Clube de Caça e Pesca 

Apoio ao Desporto – €3.240,00 

Valor global do apoio a atribuir - €3.240,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €270,00; 
 

Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia 

 PROPOSTAS 
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de São Brás de Alportel 

Apoio ao Desporto – €12.075,00 

Valor global do apoio a atribuir - €12.075,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €1.006,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 
 

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro 

Apoio ao Desporto – €26.925,00 

Valor global do apoio a atribuir - €26.925,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €2.243,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 
 

União Desportiva e Recreativa Sambrasense 

Apoio ao Desporto – €17.114,00 

Valor global do apoio a atribuir - €17.114,00, dividido por duodécimos correspondentes ao 

montante de €1.426,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 

 -------- ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS COM ATIVIDADE CULTURAL - CONTRATO-PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E PROTOCOLO DE APOIO --------------------------------------------------------- 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados  

Apoio ao Desporto – €16.491,00 

Apoio à Cultura – €2.625,00 

Valor global do apoio a atribuir - €19.116,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €1.593,00; 

 -------- ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – PROTOCOLO DE APOIO -------------------------------------------------------- 

Associação Cultural Sambrasense 

Apoio à Cultura – €11.320,00 

Valor global do apoio a atribuir - €11.320,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €943,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 
 

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense  

Apoio à Cultura - €11.885,00; 

Valor global do apoio a atribuir - €11.885,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €990,00, efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última tranche; 
 

Rancho Típico Sambrasense  

Apoio à Cultura – €4.200,00 

Valor global do apoio a atribuir - €4.200,00, dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €350,00; 
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 -------- OUTRAS ASSOCIAÇÕES – PROTOCOLO DE APOIO 

Santa Casa da Misericórdia – Museu do Trajo de São Brás de Alportel  

Valor global do apoio a atribuir - €17.475,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €1.456,00€ efetuando-se acerto ao montante anual atribuído na última 

tranche. 
 

Associação de Agricultores de São Brás de Alportel  

Valor global do apoio a atribuir - €5.100,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de €425,00. 
 

Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados  

Valor global do apoio a atribuir - €5.160,00 dividido por duodécimos, correspondentes ao 

montante de € 430,00. 

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

devendo a Secção de Contabilidade efetuar as transferências mensais até ao oitavo dia útil 

de cada mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Saiu da sala o Vereador Acácio Martins, por fazer parte dos órgãos sociais da 

associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2016 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a proposta apresentada 

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

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2016 ---------------------------------------- 

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

 --------  - PROPOSTA -  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A história associativa em São Brás de Alportel é uma das mais consolidadas da região. 

Com ampla diversidade nas atividades desenvolvidas, são várias as associações que se 

envolvem e participam na dinâmica do concelho e que prestam serviços meritórios à 

população são-brasenses. Com um programa de atividades permanente e intenso, 

contribuem, de igual modo, para a formação de cidadania e para a entrega à comunidade 

local, reforçando a identidade e consolidação do sentimento de comunidade. --------------------- 

 -------- Mantendo a premência da cooperação e reconhecimento do papel único das 

associações locais, na realidade sociocultural de São Brás de Alportel e tendo em 

 PROPOSTAS 
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consideração: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - o interesse da câmara municipal de São Brás de Alportel na continuidade do apoio 

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

Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e de Protocolos de Apoio; ------------------- 

 --------  - a conjuntura nacional, ainda negativa, que afeta transversalmente todas as 

organizações e associações e à qual as associações são-brasenses não são alheias; -------------- 

 --------  - as legítimas expectativas destas associações da manutenção dos apoios financeiros 

com que a autarquia tem vindo a apoiar os seus projetos, na razão direta da relevância que 

assumem para a comunidade e na convergência com os objetivos traçados pelo executivo 

municipal para o desenvolvimento local das populações; ------------------------------------------------ 

 --------  - a premência de ser acautelada a equidade de tratamento entre as distintas 

associações, não inibindo tal a diferenciação do apoio atribuído na razão direta das 

atividades desenvolvidas e respetiva relevância; ----------------------------------------------------------- 

 --------  - a transparência de procedimentos pretendida na relação e no apoio atribuído às 

associações do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração, ainda, ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  - a Lei n.º 64/2013, de 17 de agosto, ---------------------------------------------------------------- 

 --------  - o quadro de competências materiais da câmara municipal, designadamente 

expressa na alínea u) do nº1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ---------------- 

 -------- A câmara municipal, investida de autonomia financeira e com os fundamentos 

constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2016, formaliza anualmente o apoio às 

Associações sedeadas em São Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Com fundamento no Protocolo de Apoio, cuja minuta se junta este documento, 

proponho à consideração da Câmara Municipal, a atribuição do subsídio abaixo 

designado, e que se expressa como subsidio a outras associações: ---------------------------------- 

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

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

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €156.000,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €13.000,00.” ----------------------------------------------- 

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

devendo a Secção de Contabilidade efetuar a transferência mensal até ao oitavo dia útil de 

cada mês. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, fazer o acerto relativo ao subsídio pago 

antecipadamente no passado mês de janeiro. --------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2015 – FÁBRICA DA IGREJA – PARÓQUIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a proposta apresentada pelo senhor Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, sobre o assunto mencionado em epígrafe: ----------------------------------------------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO -------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - o interesse da câmara municipal de São Brás de Alportel na continuidade do apoio 

às instituições e agentes culturais, designadamente aos que, de forma constante, têm 

levando a cabo outras atividade de reconhecido interesse como é a de informação e de 

difusão ao cidadão; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - a conjuntura nacional que afeta transversalmente todas as organizações e 

associações e à qual as instituições são-brasenses não são alheias; ----------------------------------- 

 --------  - as legítimas expectativas destas instituições e associações na manutenção dos 

apoios financeiros com que a autarquia tem vindo a apoiar os seus projetos, na razão direta 

da relevância que assumem para a comunidade e na convergência com os objetivos traçados 

pelo executivo municipal para o desenvolvimento local das populações; ----------------------------- 

 --------  - a premência de ser acautelada a equidade de tratamento entre as distintas 

instituições, não inibindo tal a diferenciação do apoio atribuído na razão direta das 

atividades desenvolvidas e respetiva relevância; ----------------------------------------------------------- 

 --------  - a transparência de procedimentos pretendida na relação e no apoio atribuído às 

instituições do concelho.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tendo em consideração, ainda, ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  - a Lei n.º 64/2013, de 17 de agosto, ---------------------------------------------------------------- 

 --------  - o quadro de competências materiais da câmara municipal, designadamente 

expressas nas alíneas u), do nº1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ------------ 

 --------  - o principio da autonomia financeira, -------------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes termos,  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com fundamento no exposto, proponho à consideração da Câmara Municipal, a 

 PROPOSTAS 
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atribuição do subsídio abaixo designado: ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Fábrica da Igreja - Paróquia de São Brás de Alportel ------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €1.710,00 dividido por duodécimos, correspondendo 

a cada mês o montante de €142,50;” ------------------------------------------------------------------------- 

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

devendo a Secção de Contabilidade efetuar a transferência mensal até ao oitavo dia útil de 

cada mês. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- O Sr. Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: ----------------------- 

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

 -------- “Info n.º 12 AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ANO LETIVO 

2015/2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 

carenciadas para ano letivo 2015/2016 e por solicitação do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas através de email de 26/01/2016; solicita-se a alteração de apoio para senhas 

de refeitório e prolongamento de horário; que seja considerada a alteração de escalão de B 

para A do aluno Rodrigo Dias Pereira.” ----------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ASSOCIAÇÃO BEIRA AGUIEIRA DE APOIO AO DEFICIENTE 

VISUAL:-Presente a proposta apresentada pela senhora Vice-Presidente, Dr.ª Marlene 

Guerreiro, sobre o assunto mencionado em epígrafe: ---------------------------------------------------- 

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE CÃO GUIA ----------------- 

 -------- Considerando que a plena inclusão de todos os cidadãos na comunidade, 

verdadeiramente de toda/os e para toda/os, é um desafio maior para o Município de São 

Brás de Alportel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que com esta ambição, a Câmara Municipal desenvolve desde há 

alguns anos o projeto “São Brás Acessível para todos”, que tem por objetivo promover, 

progressivamente, as mais diversas e necessárias soluções de acessibilidade, aos mais 

diversos níveis, para garantir a todas e todos os cidadãos igual acesso ao espaço público, aos 

edifícios, aos serviços, à informação e a toda a vivência na comunidade. ---------------------------- 

 -------- Considerando que a prossecução deste objetivo implica necessariamente 
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investimentos avultados ao nível da construção e adaptação das infraestruturas, dos espaços 

e dos edifícios, mas exige também, paralelamente, um reforçado investimento ao nível da 

atenção, do conhecimento e do acompanhamento social aos cidadãos que apresentam 

condicionamentos na sua mobilidade e/ou outras dificuldades na sua vivência na 

comunidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que neste âmbito, recebeu recentemente a Câmara Municipal um 

pedido de apoio, por parte do munícipe Carlos Santos, para a aquisição de um novo cão guia, 

dada a urgente necessidade de substituir o seu cão que se apresenta muito velhote e com 

muita dificuldade de prestar a ajuda necessária, dada a deteriorada situação de saúde. -------- 

 -------- O Carlos é um cidadão invisual de 41 anos, vítima de um acidente de trabalho que o 

deixou cego há já muitos anos, vive sozinho e apresenta escassos rendimentos económicos 

para fazer face a esta despesa, conforme atesta a informação social dos Serviços Sociais 

Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que o cão guia é um elemento vital na vida deste munícipe, sendo uma 

companhia indispensável na sua rotina do dia-a-dia, permitindo a sua inclusão e autonomia. - 

 -------- Atendendo a que a Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual - Escola 

de Cães-guia para Cegos de Mortágua – dispõe de um cão guia previamente preparado para 

prestar apoio a este munícipe, disponibilizando-se para acolher o munícipe em estágio para 

adaptação ao novo cão guia já no próximo dia 22 de fevereiro, carecendo contudo de uma 

comparticipação para a sua realização, no valor de 526,00€; ------------------------------------------- 

 -------- Proponho que a Câmara Municipal atribua um apoio a esta associação no valor de 

526,00€, de modo a custear as despesas decorrentes da realização do estágio e a permitir 

a aquisição do novo cão guia por parte do munícipe Carlos Santos.” ------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de 526,00€ (quinhentos e 

vinte e seis euros) a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. -- 

 -------- MEDIDAS PARA A MELHORARIA DO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL:-

Presente a proposta apresentada pelo senhor Presidente, Dr.ª Vítor Guerreiro, sobre o 

assunto mencionado em epígrafe: ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Plano de Ação para a Modernização dos Serviços Municipais – Reflexos no Índice 

de Transparência Municipal ------------------------------------------------------------------------------------ 

 PROPOSTAS 
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 -------- A 7 de janeiro de 2016 os Vereadores do Partido Social Democrata elaboraram um 

documento intitulado Proposta dos Vereadores do PSD para melhorar o índice de 

Transparência Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em súmula a proposta somente contém um pedido ao executivo municipal para 

elaboração de um plano de ação, não se vislumbrando contudo qualquer proposta concreta 

que contribua para a efetiva melhoria do índice de transparência deste município. --------------- 

 -------- É no entanto de referir que o atual executivo municipal, desde a sua tomada de posse, 

tem vindo a desempenhar um acrescido esforço no sentido de elevar os padrões de 

modernização deste município em inúmeras vertentes, pese embora seja defrontando com 

pesados constrangimentos financeiros e legais, nomeadamente ao nível da contratação de 

recursos humanos, que obstam à celeridade que desejava na implementação de muitas 

medidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito deste trabalho coordenado pelo Gabinete Jurídico da autarquia, foi 

realizado um diagnóstico do funcionamento da estrutura de serviços municipais, ao longo do 

ano transato e elaborado o Plano de Ação para a Modernização dos Serviços Municipais que 

já se encontra em curso desde o início do corrente ano de 2016, envolvendo todos os serviços 

da autarquia, num processo integrado e participado. ----------------------------------------------------- 

 -------- Pretende este plano concretizar uma estratégia de melhoramento organizativo dos 

serviços, quer a nível interno quer ao nível externo, da resposta ao cidadão, nomeadamente 

através da implementação de medidas de modernização administrativa, as quais 

apresentarão a breve prazo reflexo na transparência municipal.” ------------------------------------- 

 -------- No âmbito da concretização deste plano de ação, aguardam-se resultados num 

conjunto de parâmetros, que terão imediato reflexo no índice de transparência, como sejam 

os seguintes exemplos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Atualização de regulamentos – alguns processos já se encontram concluídos ou 

encontram-se em fases de consulta pública (como o regulamento da habitação, de horários e 

de ocupação de espaço público) e outros estão em curso, como sejam a atualização dos 

Regulamento de urbanização e de taxas; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Incremento no tratamento de processos e assuntos pela via digital, promovendo 

a desmaterialização dos processos, especialmente na área do urbanismo; -------------------------- 

 -------- 3. Melhoramento da informação sobre os cargos eleitos do município, quer do 

órgão executivo quer do órgão deliberativo, nomeadamente através de introdução do correio 
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eletrónico e de nota explicativa sobre a função dos mesmos – em preparação; -------------------- 

 -------- 4. Publicação de calendário anual das reuniões do órgão executivo e deliberativo do 

município – em preparação; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5. Atualização do Balanço Social do Município – em preparação;  -------------------------- 

 -------- 6. Melhoramento na publicação dos contratos públicos celebrados pelo Município – 

em preparação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7. Publicação de protocolos celebrados com associações cívicas – publicação em 

curso; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 8. Disponibilização do plano municipal de Proteção Civil e do Plano de Defesa da 

Floresta no site da autarquia – em colocação os poucos elementos em falta. ---------------------- 

 -------- 9. Publicação de lista do património do município- processo em preparação; ----------- 

 -------- 10. Criação de espaço para reclamações e sugestões no site do município e relatório 

sobre volume de reclamações e sugestões por serviço - espaço existente desde a primeira 

edição do sítio do município na internet, em preparação relatório regular.-------------------------- 

 -------- Para além destes parâmetros, que podem ser alvo de melhoria, muitos outros 

parâmetros são devidamente cumpridos e em muitos casos supridos, porquanto o município 

de São Brás de Alportel muito zela por prestar a melhor e mais cuidada informação. ------------ 

 -------- Importa referir que a Câmara Municipal procura no seu dia–a-dia e desde há muito, 

implementar constantes medidas de melhoria da sua comunicação e transparência, quer a 

nível interno, quer a nível externo, fazendo uso de todo um conjunto de boas práticas que 

lamentavelmente não são espelhadas no cálculo do Índice de Transparência.” -------------------- 

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

 -------- PROGRAMA MÃO AMIGA - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO:- Presente a 

proposta apresentada pela senhora Vice-Presidente, Dr.ª Marlene Guerreiro, sobre o 

assunto mencionado em epígrafe: ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

PROGRAMA “MÃO AMIGA” – ANA GUERREIRO ----------------------------------------------------------- 

 -------- 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, 

 PROPOSTAS 
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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 foi apresentado, devidamente fundamentado, um pedido de 

apoio para execução de obras fundamentais para a melhoria das condições de dignidade e 

habitabilidade de um agregado familiar monoparental vulnerável, o qual é constituído por 

uma mãe de 48 anos, com 2 filhos maiores (após perda de um outro filho por morte), com 

muito poucos recursos, que vivem numa casa inacabada, referente a um processo de obras 

de 1998, suspenso por escassez de recursos económicos. Os três elementos do agregado 

partilham um único quarto, não possuem instalações sanitárias, nem quaisquer condições 

de conforto ou comodidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4. Considerando que o referido pedido mereceu a devida análise por parte dos 

serviços sociais, em conformidade com os termos e condições do regulamento de atribuição 

de apoios Mão Amiga; como atesta a informação que junto se anexa; ------------------------------- 

 -------- 5. Considerando que o pedido mereceu análise por parte do Departamento Técnico 

Municipal, tendo sido avaliadas todas as intervenções necessárias, estimadas num valor 

global de 21.300€ acrescido de IVA; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Considerando que no âmbito de uma parceria existente com o grupo de 

beneficência “The Angels Theatre Group”, foi garantida uma ajuda no valor aproximado de 

3.000€ para contribuir para esta intervenção; -------------------------------------------------------------- 

 -------- 7. Considerando que, nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro cabem às 

autarquias locais atribuições nos domínios da Ação Social e Habitação e de acordo com o 

disposto no artigo 33º n.º 1 alínea v) da Lei supra, compete à Câmara Municipal participar na 

prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade; ----------------- 

 -------- 8. E em concordância com os pareceres supra referidos, demonstrando a situação 

socioeconómica do agregado familiar em referência, manifestamente incapaz de proceder a 

custos próprios, a esta intervenção necessária para a melhoria das condições de conforto e 

habitabilidade, propõe-se a atribuição do apoio financeiro, constante na tabela abaixo, 

para a execução dos trabalhos descritos: -------------------------------------------------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2016/02/08  Página 21 

Nome do 

beneficiário 

Localidade de 

intervenção 

Breve descrição Valor a atribuir 

Ana Cristina 

Gonçalves 

Guerreiro 

Barracha Intervenções que permitam adaptarem 

a construção inacabada a uma 

habitação minimamente condigna: 

redes de águas, esgotos, eletricidade, 

revestimentos interiores (de pavimento, 

paredes e tetos), carpintarias, 

serralharias, instalação sanitária e 

cobertura. 

18.300,00+ IVA 

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

Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para proceder ao pagamento mediante 

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

 

 PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC.º N.º 60/2011, DE SIMON JONATHAN WAUGH E PETER DAVID COURTNEY – 

BICO ALTO – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE:- Presente o processo 

entrado na Divisão Técnica Municipal sob o n.º 60/2011, em nome de Simon Jonathan 

Waugh e Peter David Courtney, residentes em Boliqueime, concelho de Loulé, relativo à 

alteração e ampliação de moradia existente, que pretendiam levar a efeito num prédio 

urbano localizado no sítio do Bico Alto, neste município. ------------------------------------------------ 

 -------- Em outubro de 2012 os serviços administrativos da Divisão de Urbanismo remeteram 

ofício aos requerentes a solicitar a entrega dos projetos de especialidades, no prazo máximo 

de 6 meses. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que até à presente data não foi entregue qualquer documento para 

adicionar ao processo, o serviço de fiscalização municipal fez uma visita ao local, tendo 

verificado que as obras não foram executadas. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar aos 

requerentes a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, dado que é intenção 

declarar a caducidade do processo de licenciamento, nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual. ---------------------------------------- 

 -------- PROC.º 25/2011 – ROBBERT WILLEM DE VRIES E JULIE LUISE MARGARETE VAN 

HOOGDALEM – JAVALI – CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR, MURO E PISCINA:- 

Presente o processo entrado na Divisão Técnica Municipal sob o nº 25/2011, em nome de 

Robbert Willem de Vries e Julie Luise Margarete Van Hoogdalem, residentes no Gaveto da 

Rua do Pé da Cruz, 24-1.º - n.º 3, no município de Faro, relativo à construção de uma 

moradia unifamiliar, muro de vedação e piscina, num prédio de que são proprietários no 

sítio do Javali, neste município. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em setembro de 2012 os serviços administrativos da Divisão de Urbanismo 

remeteram ofício aos requerentes a informar que fora prorrogado o prazo por mais 12 

meses para emissão do alvará de construção. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que até à presente data não foi entregue qualquer documento para 

adicionar ao processo, o serviço de fiscalização municipal fez uma visita ao local, tendo 

verificado que as obras não foram executadas. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar aos 

requerentes a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, dado que é intenção 

REQUERIMENTOS 
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declarar a caducidade do processo de licenciamento, nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual. ---------------------------------------- 

 -------- PROC.º 53/2014 – MARIA HELENA CORREIA CONDINHO, MEALHAS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA:- Presente o processo entrado na Divisão Técnica Municipal sob o 

n.º 53/2014, em nome de Maria Helena Correia Condinho, residente na Avenida da 

Liberdade, n.º 39 – 3º Frt., nesta Vila, relativo a um pedido de informação prévia para 

ampliação de prédio existente, num prédio localizado no sítio dos Mealhas, neste município.  

 -------- Em novembro de 2015 os serviços administrativos da Divisão de Urbanismo 

remeteram ofício à requerente a solicitar a entrega, no prazo de 10 dias, de parecer da 

Comissão Regional de Reserva Agrícola do Algarve. ------------------------------------------------------- 

 -------- Até à presente data não foi entregue qualquer documento para adicionar ao 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar à 

requerente a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, dado que é intenção declarar 

a caducidade do processo, nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, na redação atual. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC.º 66/2015 – MARIA DUARTE DIAS SANCHO BAETA VIEGAS – CHIBEIRA – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:- Presente o processo entrado na Divisão Técnica 

Municipal sob o n.º 66/2015, em que Maria Duarte Dias Sancho Baeta Viegas, residente na 

Rua Professor Alberto Uva, na cidade de Faro, na qualidade de proprietária, solicita 

informação prévia para construção de moradia com rés-do-chão e piscina, num prédio 

localizado no sítio da Chibeira, neste município. -----------------------------------------------------------.  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

pretensão, devendo a requerente respeitar as indicações constantes na informação técnica 

de 2 de fevereiro de 2016 aquando da entrega do processo de licenciamento, que abaixo se 

transcreve e que se envia para conhecimento da requerente. ------------------------------------------ 

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

 -------- “Na sequência da informação técnica de 10 de dezembro de 2015, deu entrada nestes 

serviços no dia 28 de janeiro de 2016 o parecer da Agencia Portuguesa Do Ambiente (APA), 

n.º S003224-201601-ARHALG.DPI “pelo que a impermeabilização resultante da construção a 

efetuar, não irá interferir com os recursos hídricos subterrâneos”. ------------------------------------ 
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 -------- Face ao parecer favorável estes serviços informam: --------------------------------------------- 

 -------- 1. O prédio em questão localiza-se na Chibeira, é constituído por prédio rústico com 

área total de 1400,00m2, terra de semear com árvores, confrontando-se a Norte com 

caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1223/198605 e inscrito sob o 

artigo rústico n.º 17011; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2. Pretende o requerente construir uma moradia unifamiliar com aproximadamente 

com 200,0m2 concebida com a arquitetura tradicional da zona, desenvolvida num piso acima 

da cota de soleira; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. Analisando o prédio em questão verifica-se que apenas tem acesso público por uma 

com via não classificada a norte. Como se pode observar no ortofotomapa (folha n.º 14) o 

prédio em causa a norte está classificado espaço urbanizável de expansão II e a sul espaço 

urbano estruturante II; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Na sequência do ponto anterior, qualquer construção terá neste caso que cumprir 

as disposições referentes ao espaço urbanizável de expansão II, uma vez que o prédio apenas 

tem acesso por uma via não classificada a norte; ---------------------------------------------------------- 

 -------- 5. Nos espaços urbanizáveis I e II as operações de loteamento, a construção ou 

reconstrução deverão ser precedidas de planos de pormenor ou estudos de conjunto, com 

área mínima de 5000 m2, que garantam a estruturação urbanística das zonas. -------------------- 

 -------- 6. Nos espaços urbanizáveis II as operações de loteamento, os planos de pormenor e 

os estudos de conjunto ficam sujeitos às seguintes regras: ---------------------------------------------- 

 -------- a) Densidade mínima de 20 e máxima de 40 fogos/ha; ----------------------------------------- 

 -------- b) Índice de utilização bruto: =/< 0,5; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Cércea máxima: dois pisos; -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Infraestruturas: ligadas às redes públicas; ------------------------------------------------------ 

 -------- e) Estacionamento: um lugar de estacionamento por 100m2 de superfície de 

pavimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- f) Afetação dos terrenos para equipamentos coletivos ou outros serviços urbanos que 

sejam exigidos pela ocupação prevista para o terreno; --------------------------------------------------- 

 -------- 7. Salienta-se que de acordo com o ponto n.º 5 para aprovação de qualquer 

construção nos termos do artigo 49º e ponto n.º 3 do artigo 51º será sempre necessário 

realizar operação de loteamento, plano de pormenor ou estudo conjunto com área mínima 

de 5000,0m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- CONCLUSÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, informa-se que qualquer construção terá que cumprir os 

condicionalismos dos pontos n.º 6 e 7 na fase de licenciamento. --------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 72/2015 – MARIA TERESA ROMÃO DIAS MONTEIRO DOS REIS – SÃO 

ROMÃO – RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR:- Presente o processo 

entrado na Divisão Técnica Municipal sob o n.º 72/2015, em que Maria Teresa Romão Dias 

Monteiro dos Reis, residente na Rua Dr. Luís Furtado, em Azeitão, no município de Setúbal, 

na qualidade de proprietária, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a 

recuperação e ampliação de moradia unifamiliar, que pretende levar a efeito num prédio 

localizado no sítio de São Romão, 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 2 de fevereiro de 2016, devendo a mesma ser remetida 

para conhecimento da requerente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Na sequência da informação técnica de 22 de dezembro de 2015, deu entrada nestes 

serviços no dia 28 de janeiro de 2016 o parecer da Agencia Portuguesa do Ambiente (APA), 

n.º S0032203-201601-ARHALG.DPI “pelo que a impermeabilização resultante da construção 

a efetuar, não irá afetar a recarga do aquífero”. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao parecer favorável estes serviços informam: --------------------------------------------- 

 -------- 1. Pretende o requerente alterar e ampliar uma moradia e demolir uma parte da 

edificação. Desta operação urbanística resulta uma edificação de 1 piso constituída por 1 

sala/cozinha, 3 quartos e 2 instalações sanitárias, uma despensa e um espaço para arrumos 

no exterior será criado um espaço junto à sala de jantar para refeições no exterior e um 

alpendre para estacionamento do automóvel; -------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Analisando a memória descritiva verifica-se que em termos de áreas a proposta 

consiste em: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Área bruta de construção inicial 146,00m2; ------------------------------------------------------ 

 --------  - Área bruta a construir 145,30m2; ------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Área bruta a demolir 97,40m2; ---------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Área bruta de construção final 193,90m2; -------------------------------------------------------- 
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 --------  - Cércea máxima 3,90m (1piso). ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 116,00m2, 

totalizando uma área de 197,50m2. A ampliação não contraria os dispostos legais definidos 

pelo artigo 23.º-E, do Regulamento do Plano Diretor Municipal (nomeadamente a área de 

construção máxima 300,00m2); --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

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

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

 -------- 5. O projeto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º163/06 de 8 de 

Agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades; ---------------------------- 

 -------- 6. Em relação ao tipo de construção, nomeadamente aos elementos que constituem 

os alçados e a cobertura deverá ser cumprindo o mapa de acabamentos e cores constantes 

no processo peça desenhada 20 e 21 (folha n.º14 e 13); ------------------------------------------------- 

 -------- 7. Relativamente a implantação da edificação bem como os muros de vedação 

verifica-se que confina com a Estrada Nacional 270 a sul, nestes casos as construções terão 

que cumprir um afastamento ao eixo da via de 40m. No entanto a edificação existente dista 

6m ao eixo da estrada, sendo que a demolição proposta passará a distar 10m, neste caso 

como estamos perante uma edificação já existente a pretensão não poderá criar mais 

desconformidades daquelas que já existem, situação que se verifica e que inclusive melhora. 

Verifica-se ainda que o interessado recuou o portão de acesso e aproveitou a fachada mais a 

sul da edificação para criar uma vedação da propriedade e em simultâneo como barreira 

acústica com 1,80m. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

requerente (alteração e ampliação da edificação existente), no âmbito do n.º 4 do artigo 20º 

do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro, aguardando-se 6 meses para apresentação de projeto de especialidades. --------- 

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

 -------- Saiu da sala o senhor Presidente Dr.º Vítor Guerreiro, por ser familiar do requerente 

do processo que a seguir se vai debater. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- PROC.º 321/2006 – DIAMANTINO GUERREIRO DIAS – CAMPINA – CONSTRUÇÃO DE 

UMA MORADIA E PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão Técnica Municipal sob o 

REQUERIMENTOS 
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n.º 321/2006, em que Diamantino Guerreiro Dias, residente no sítio do Peral, neste 

município, solicita autorização para conclusão da obra de construção de moradia e piscina, 

na qualidade de proprietário de um prédio localizado no sítio da Campina, neste município. -- 

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

maioria, com a abstenção do vereador Rui Eusébio, emitir a licença especial para a conclusão 

das obras nos termos da informação técnica de 03 de fevereiro de 2016, devendo a mesma 

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

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

 -------- “Solicita o requerente autorização para conclusão de uma obra (construção de 

moradia e piscina) referente ao processo n.º 321/2006 (ao abrigo das razões ponderosas), 

nos termos do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação da 

Decreto-Lei n.º 136 /2014, de 9 de setembro (obras inacabadas). ------------------------------------- 

 -------- Refere no ponto n.º 1, do artigo suprarreferido que “ quando as obras já tenham 

atingido um estado avançado de execução mas a licença ou comunicação prévia haja 

caducado, pode ser requerida a concessão de licença especial para a sua conclusão, desde 

que não se mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais, urbanísticas, 

técnicas ou económicas.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nos processos de licenciamento ao abrigo das razões ponderosas, poderá ser emitida 

a licença especial ao abrigo do 88º, desde que cumpra as condições mencionadas no 

parágrafo anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Em deslocação ao local e de acordo com as fotografias entregues, verifica-se que a 

edificação encontra-se totalmente erigida (estruturalmente encontra-se finalizada), faltando 

apenas a colocação de portas, janelas, a construção de algumas paredes, pintar e 

acabamentos quer no interior da moradia quer no espaço exterior. ----------------------------------- 

 -------- Face ao exposto informa-se que do ponto de vista técnico é preferível que a 

construção da moradia e piscina seja concluída do que seja demolida, no entanto expõe-se o 

assunto â câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Mais se informa que no registo da conservatória o prédio encontra-se registado como 

prédio rústico, no entanto deveria estar como prédio urbano, descrito como terreno para 

construção urbana, desde que foi dada viabilidade construção através do pedido de 

informação prévia n.º 122/06, assim sendo deverá o interessado atualizar o registo da 

conservatória.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Reentrou na sala de reuniões o senhor Presidente Dr.º Vítor Guerreiro, para 

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

 -------- PROC.º 65/2015 – HÉLDER MANUEL BRITO PEREIRA – CAMPINA – CONSTRUÇÃO DE 

MURO DE VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO:- Presente o processo entrado na Divisão 

Técnica Municipal sob o n.º 65/2015, em que Hélder Manuel Brito Pereira, residente na Rua 

Dr. José Dias Sancho, nesta Vila, solicita a aprovação do projeto para a construção de muro 

de vedação e colocação de portão, na qualidade de proprietário de um prédio localizado no 

sítio da Campina, neste município. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

deferir o licenciamento, nos termos da informação técnica de 3 de fevereiro de 2016, 

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

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

 -------- “Na sequência da informação técnica de 29 de dezembro de 2015, vem o requerente 

no dia 1 de fevereiro de 2016 entregar um aditamento à memória descritiva e peças 

desenhadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Analisandos os documentos entregues verifica-se que o muro de vedação entre lotes 

irá ser composto por 1m em alvenaria e 0,80m em rede (1,80m total), já relativamente ao 

muro de vedação que confina com arruamento público o interessado optou uma altura de 

1,50m em rede e verificando-se que o portão de correr irá ser com a mesma altura (1,5m). ---- 

 -------- Com a reformulação do projeto verifica-se o cumprimento do ponto n.º 2 e 3 do artigo 

19º do Regulamento do Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, que tinha sido 

posto em causa na primeira proposta. ------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- Face ao exposto não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a 

aprovação do presente projeto de arquitetura e das especialidades. ---------------------------------- 

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

 -------- SARA COSTA DE OLIVEIRA – BARRABÉS – DIREITO À INFORMAÇÃO:- Presente um 

requerimento de Sara Costa de Oliveira, residente na Rua Filipe Ferrer, na cidade de Faro, 

na qualidade de promitente compradora, a solicitar informação relativamente à classe de 

espaço em que se insere um prédio rústico, localizado no sítio dos Barrabés e inscrito na 

matriz predial sob o n.º 1563, anexando para o efeito uma planta de localização. ---------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à requerente a informação 
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técnica de 28 de janeiro de 2016, que abaixo se transcreve. -------------------------------------------- 

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

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- No âmbito do direito à informação (artigo 110º do Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação), solicita a requerente informação sobre a classificação face ao Plano Diretor 

Municipal, na área assinalada em planta de localização anexa ao pedido. -------------------------- 

 -------- Apreciação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1. De acordo com as classificações atribuídas pelo Plano Diretor Municipal de São 

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

de 19 de julho de 1995, I série, com a redação dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no 

DR II Série, n.º 99 de 22 de maio, enquadra-se em: -------------------------------------------------------- 

 -------- a) Espaço de Proteção e Valorização – categoria I (art. 26.º e 27.º do regulamento do 

PDM);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Reserva Ecológica Nacional- Áreas de Máxima Infiltração (DL n.º 166/2008 

alterado pelo DL 239/2012 retificado pela Declaração de Retificação n.º 71/2012); -------------- 

 -------- “Artigo 26.° ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Âmbito e objetivo ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 — Os espaços naturais abrangem linhas de água, afloramentos rochosos, áreas 

com riscos de erosão elevados e muito elevados e áreas com recursos de subsolo de interesse 

económico a preservar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 — Os espaços naturais têm por objetivo a proteção da qualidade ambiental, do 

revestimento florestal, do equilíbrio biofísico e dos recursos de subsolo. ----------------------------- 

 -------- Artigo 27.° -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Áreas de proteção e valorização ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - As áreas de proteção e de valorização incluem, para além de solos sujeitos ao 

regime da Reserva Ecológica Nacional, faixas non aedificandi de 20 m para cada lado das 

linhas de água ou faixas superiores quando se trata de áreas ameaçadas pelas cheias e zonas 

de especial interesse cénico e paisagístico que interessa preservar. ----------------------------------- 

 -------- 2 - Nas áreas de proteção e valorização, com exceção das áreas ameaçadas pelas 

cheias e de proteção às linhas de água, sem prejuízo do disposto na legislação que regula a 

REN na parte aplicável, é permitida a reconstrução, alteração e ampliação da edificação 

existente de acordo com o disposto no artigo 23.º-E.” ---------------------------------------------------- 
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 -------- 3. - Informa-se também que o local de acordo com a informação hidrográfica da 

Carta Militar de 2008, não é trespassado por nenhuma linha de água. ------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, informa-se a requerente que o local da pretensão não se insere em 

espaço urbano, nem é trespassado por linha de água, classifica-se sim em Espaço de 

Proteção e Valorização e em área da Reserva Ecológica Nacional. ------------------------------------ 

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

 -------- LICENCIAMENTO DE PROVA DESPORTIVA PITBIKES:- Presente um requerimento da 

Associação Jovem Sambrasense, com sede na Rua Aníbal Rosa Silva, nesta Vila, a solicitar a 

emissão de licença especial de ruído para realizar uma prova desportiva designada por “3.º 

Convívio de Pitbikes”, no próximo dia 14 de fevereiro, das 9h às 18h, num terreno junto ao 

“Intermarché”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento e a 

emissão da licença especial de ruído. ------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- AUTORIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS NO POLIDESPORTIVO:- O senhor Presidente apresentou uma informação, 

elaborada pela Técnica do Licenciamento de Atividades Económicas, relativa ao assunto em 

epígrafe, que abaixo se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal está a promover a instalação de um estabelecimento de 

restauração e bebidas de apoio ao complexo desportivo localizado na Campina. ------------------ 

 -------- Apreciação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1. De acordo com as classificações atribuídas pelo Plano de Urbanização (PU) de São 

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

República de 13 de fevereiro de 2003, I série, alterado pelo Aviso n.º 1852/2009 de 20 de 

janeiro, 2ª Série, o local da pretensão enquadra-se em: -------------------------------------------------- 

 -------- a) Zona de Equipamentos (art.º 33º a 34º do regulamento do PU da Vila de SBA).------- 

 -------- 2. As Zonas de Equipamentos são espaços ou edificações destinados à prestação de 

serviços à coletividade, nomeadamente no âmbito da saúde, educação, assistência social, 

segurança e proteção civil, à prestação de serviços de carácter económico, e à prática, pela 

coletividade, de atividades culturais, de desporto, de recreio e de lazer. ----------------------------- 

 -------- 3. Não existem índices nem parâmetros específicos do Plano de Urbanização para a 

classe de espaços em questão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. As obras e instalação em causa incrementam a qualidade do complexo desportivo 

que recebe inúmeros atletas, público e profissionais das diferentes áreas desportivas, 

proporcionando assim serviços básicos de restauração e bebidas. ------------------------------------- 

 -------- 5. O estabelecimento em causa possui capacidade máxima para receber no seu 

interior 30 pessoas sentadas ou 46 pessoas em pé (artigo 133.º do Regime jurídico de acesso 

e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração - RJCSR). ------------------------------- 

 -------- 6. Em visita ao local foi possível aferir que existem condições estruturais para o 

funcionamento do estabelecimento, devendo o explorador garantir a existência de: ------------- 

 -------- a) Manter em permanente bom estado de conservação e de higiene as instalações, 

equipamentos, mobiliário e utensílios do estabelecimento; --------------------------------------------- 

 -------- b) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis ao 

manuseamento, preparação, acondicionamento e venda de produtos alimentares; -------------- 
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 -------- c) Cumprir e fazer cumprir as demais regras legais e regulamentares aplicáveis à 

atividade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Facultar às autoridades fiscalizadoras competentes o acesso ao estabelecimento e 

o exame de documentos, livros e registos diretamente relacionados com a respetiva 

atividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 7. O estabelecimento em causa possui as devidas infraestruturas no que concerne à 

água, eletricidade e rede de esgotos, ligadas às redes gerais. ------------------------------------------ 

 -------- 8. As áreas de serviços são reduzidas, mas consideradas suficientes para as 

necessidades do local. Para o efeito existe uma zona de armazenagem, que coincide com 

uma pequena cozinha e copa. As instalações sanitárias e vestiários destinados ao pessoal 

encontram-se na proximidade do estabelecimento e fazem parte do complexo desportivo. ---- 

 -------- 9. Nos estabelecimentos de restauração ou de bebidas as zonas que compõem a área 

de serviço podem estar integradas, desde que o circuito adotado e equipamentos utilizados 

garantam o fim específico a que se destina cada zona, não seja posta em causa a higiene e 

segurança alimentar e se evite a propagação de fumos e cheiros. ------------------------------------- 

 -------- 10. Nas salas de refeição dos estabelecimentos de restauração podem existir zonas 

destinadas à confeção de alimentos, desde que o tipo de equipamentos utilizados e a 

qualidade da solução adotada não ponha em causa a segurança e a higiene alimentar. -------- 

 -------- 11. Os estabelecimentos de bebidas podem servir produtos confecionados, pré -

confecionados ou pré-preparados que necessitem apenas de aquecimento ou conclusão de 

confeção, desde que disponham de equipamentos adequados a esse efeito, tais como micro -

ondas, forno, chapa, fritadeira, tostadeira, máquina de sumos ou equiparados. ------------------- 

 -------- 12. A zona de cozinha e copa está equipada com lavatório e torneira com sistema de 

acionamento não manual destinadas à higienização das mãos. ---------------------------------------- 

 -------- 13. As prateleiras, mesas, balcões e bancadas das cozinhas e zonas de fabrico devem 

ser de material liso, resistente, lavável e impermeável, e os talheres e todos os utensílios para 

a preparação dos alimentos devem ser de fácil lavagem e ser mantidos em bom estado de 

higiene e conservação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 14. Existe no projeto apresentado a máquina de lavar loiça e termoacumulador que 

garante a água quente necessária. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 15. As instalações sanitárias para clientes também fazem parte do complexo 

desportivo, situação perfeitamente aceitável, dada à proximidade das mesmas. ------------------ 
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 -------- 16. O presente edifício é isento de licença de utilização tal como estipulado na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 7º do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro com redação dada pela 

Lei n.º 26/2010 de 30 de março e subsequentes alterações que culminam no DL n.º 214-

G/2015, de 02/10, dado que as operações urbanísticas realizadas são promovidas pela 

própria Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 17. A divulgação de música no estabelecimento faz-se nos termos dos direitos de 

autores e conexos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 18. Caso seja autorizada a instalação do serviço de restauração e bebidas deve o 

explorador proceder à entrega da respetiva mera comunicação no âmbito do DL n.º 10/2015 

de 16 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 19. Este tipo de estabelecimento está também abrangido por vários regimes legais 

como:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Regime jurídico que proíbe as práticas individuais restritivas do comércio, 

nomeadamente no que respeita à proibição da prática de preços ou condições de venda 

discriminatórios, à transparência nas políticas de preços e condições de venda, à venda com 

prejuízo e às práticas negociais abusivas; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Regime jurídico aplicável aos pagamentos nas transações comerciais; ------------------ 

 -------- c) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado e na Portaria n.º 363/2010, de 23 

de junho, alterada pelas Portarias n.os 22 -A/2012, de 24 de janeiro, 160/2013, de 23 de abril, 

e 340/2013, de 22 de novembro, no que respeita à emissão de faturas; ----------------------------- 

 -------- d) Regime jurídico dos bens em circulação objeto de transações entre sujeitos 

passivos de Imposto sobre o Valor Acrescentado; ---------------------------------------------------------- 

 -------- e) Regime jurídico da publicidade; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- f) Portaria n.º 987/93, de 6 de outubro, relativa às prescrições mínimas de segurança 

e saúde nos locais de trabalho; --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- g) Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios; ------------------------------- 

 -------- h) Regulamento Geral do Ruído; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- i) Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; ----------------------------------------------- 

 -------- j) Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, relativo à acessibilidade aos edifícios e 

estabelecimentos que recebem público. (não é obrigatório o cumprimento deste diploma 

neste caso, por ter área de acesso ao público inferior a 150m2); --------------------------------------- 

 -------- k) Regime Jurídico de Gestão de Resíduos: DL n.º 178/2006 de 05/09 com as 
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alterações pelo DL 73/2011; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- l) Regime Jurídico de Acidentes Graves que envolvam substâncias perigosas DL 

254/2007 de 12/07; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- m) Regime Jurídico de Prevenção e controlo integrados da poluição. DL 127/2013 de 

30 de agosto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- n) Regulamento (CE) n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 

janeiro de 2002; (princípios e normas gerais da legislação alimentar); ------------------------------- 

 -------- o) Regulamento (CE) n.º 852/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

abril de 2004; relativo à higiene dos géneros alimentícios; ---------------------------------------------- 

 -------- p) Regulamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 

abril de 2004; regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem 

animal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- q) Decreto -Lei n.º 111/2006, de 9 de junho; higiene dos géneros alimentícios e às 

regras aplicáveis à produção e à comercialização de determinados produtos de origem 

animal destinados ao consumo humano; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- r) Decreto -Lei n.º 113/2006, de 12 de junho, alterado pelo Decreto -Lei n.º 223/2008, 

de 18 de novembro; relativos à higiene dos géneros alimentícios e à higiene dos géneros 

alimentícios de origem animal; --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- s) Decreto -Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto -Lei n.º 92/2010, 

de 26 de julho, na água destinada ao consumo humano; ------------------------------------------------ 

 -------- t) Lei n.º37/2007 de 14 de agosto alterada pela Lei n.º 109/2015 de 26 de agosto (lei 

do tabaco). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Registo da conservatória predial n.º 18963/20141212 artigo urbano n.º 10285 ---------- 

 -------- Planta resumo do complexo desportivo e cadastro de parcelas. ------------------------------ 

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

 -------- Face ao exposto, estes serviços não vêm inconveniente na instalação de serviços de 

restauração e bebidas no centro complexo desportivo da Campina, pelo que se emite 

informação técnica favorável. É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação de um 

estabelecimento de restauração e bebidas de apoio ao complexo desportivo, conforme 
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informação técnica de 26/01/2016. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DO DUMPER 

ASTEL:- 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 n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro de 2014, adiante designado OE 2015, prevê no seu artigo 75.º 

sob epígrafe “contratos de aquisição de serviços” que todas as prestações de serviços que, 

em 2015, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou contraparte de 

contrato vigente em 2014, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, estão sujeitas 

à redução remuneratórias referida no n.º 1 do artigo 2.º e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014 de 

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

 -------- Os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o parecer da 

Câmara Municipal (n.º 21 do artigo 75.º do OE 2015) são nulos. --------------------------------------- 

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Reparação do 

Dumper Astel (Grande Reparação), 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 1.850,00 € a acrescer o IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, conjugado com 

os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto”. ----------------- 

 -------- d) Identificação da contraparte: Será convidada a seguinte entidade: --------------------- 

 --------  Tractoterra – Equipamentos Industriais e Agrícolas, Lda. ------------------------------------- 

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

no n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 3, 

4, 9 e 10 do artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntado 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: Da 
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análise efetuada, considera-se estarmos perante um contrato misto em que os bens a 

colocar já se encontram identificados carecendo de substituição, em que o serviço de 

colocação/ substituição das peças assume um caracter acessório da disponibilização do bem.  

 -------- Assim, conforme disposto na alínea a) do n.º 8 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014 de 

31 de dezembro de 2015 não se encontra o presente contrato sujeito ao disposto nos n.ºs 1 e 

5 do citado artigo, nomeadamente, não se encontra sujeito a redução remuneratória. ---------- 

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

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

vinculativo favorável previsto no n.º 5 e 12 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, para a abertura do referido procedimento.” -------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo à abertura do 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ASSOCIAÇÃO EPIS – PROJETO “REDE DE MEDIADORES DE CAPACITAÇÃO PARA 

SUCESSO ESCOLAR” Presente a comunicação de 20 de janeiro de 2016, remetida pela 

Associação EPIS, a solicitar o pagamento da última parcela referente ao protocolo assinado 

em 19 de dezembro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a transferência de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros), à Associação EPIS, a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à 

Secção da Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO PROMOVIDOS PELO IEFP - PAGAMENTO DE 

DESPESAS:- O senhor Presidente apresentou uma informação, elaborada pela Coordenadora 

Técnica da Secção de Recursos Humanos, relativa ao assunto em epígrafe, que abaixo se 

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

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

 -------- “Na sequência da informação prestada pela Divisão Administrativa Municipal em 

02/06/2015, relativamente ao presente assunto, e levada a conhecimento do órgão 

executivo na reunião ordinária realizada no passado dia 04/06/2015. ------------------------------- 

 -------- Proponho, que seja autorizado o pagamento das despesas a cargo da Câmara 

Municipal, bolsa e subsídio de refeição aos trabalhadores subsidiados abaixo indicados, que 

celebraram contratos de emprego e inserção durante o mês de janeiro e fevereiro de 2016. --- 

 --------  – Samuel Filipe Sousa Carrasquinho, para exercer funções na área da silvicultura, 
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com início a 25 de janeiro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- – Ana Raquel Dias Serejo, para exercer as funções de auxiliar de ação educativa, com 

início a 26 de janeiro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- – Lina Maria Henriques Fragoso, para exercer as funções de auxiliar de ação 

educativa, com início a 28 de janeiro de 2016. -------------------------------------------------------------- 

 -------- – Ana Paula Fernandes Guerreiro, para exercer as funções de auxiliar de ação 

educativa, com início a 28 de janeiro de 2016. -------------------------------------------------------------- 

 -------- – Maria de Fátima Guerreiro Domingos, para exercer as funções de auxiliar de 

serviços gerais, com início a 01 de fevereiro de 2016. ----------------------------------------------------- 

 -------- Mais proponho, que a presente deliberação, seja válida, para todos os pagamentos 

que sejam devidos durante a vigência do contrato.” ------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das 

despesas inerentes à celebração dos contratos de emprego e inserção constantes na 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CLUBE AUTOMÓVEL DO ALGARVE – DIOGO GAGO:- 

Presente a comunicação de 21 de janeiro de 2016, remetido pelo Clube Automóvel do 

Algarve, a solicitar um apoio financeiro para apoiar a carreira internacional do jovem atleta 

São-brasense Diogo Miguel Pires Gago. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 5.000,00 (cinco mil 

euros), a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade.----------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE - PITBIKES:- Presente 

uma comunicação, entrada nos nossos serviços em 28 de janeiro de 2016, remetida pela 

Associação Jovem Sambrasense, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas 

inerentes à organização do evento acima referido. -------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art. 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba de € 500,00 (quinhentos 

euros), a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade.----------------- 

 -------- PROJETO “TRILHOS DA SAÚDE AO SUL: O SANATÓRIO CARLOS VASCONCELOS 

PORTO” – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA O senhor Presidente apresentou uma 

informação, elaborada pela Chefe de Gabinete da Presidência, relativa ao assunto em 

epígrafe, que abaixo se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- “Foi esta Câmara Municipal contactada no sentido de aferir do seu interesse em 

integrar o projeto “Trilhos da saúde ao sul: o Sanatório Carlos Vasconcelos Porto”, 

apresentado por Helena Vinagre – Arquivista da CM de Olhão, Marisa Caixas – Arquivista do 

Centro Hospitalar do algarve e Luís Baptista – Designer do Centro Hospitalar do Algarve, que 

pretende promover à ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “valorização, salvaguarda e divulgação do património arquivístico do primeiro 

exemplo de hospital empresa existente em Portugal exclusivo de funcionários dos Caminho-

de-ferro, aquando da sua abertura – O Sanatório Carlos Vasconcelos Porto em São Brás de 

Alportel”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O projeto preconiza inventariar e tratar o Sub-Fundo do Sanatório Carlos Vasconcelos 

Porto, à guarda do Centro Hospitalar do Algarve e que se encontra atualmente numa 

empresa de custódia externa com a posterior disponibilização à consulta pública no Arquivo 

Distrital de Faro ou em eventual Núcleo documental a existir em São Brás de Alportel. ---------- 

 -------- Para o efeito propõe-se apresentar candidatura à Fundação Calouste Gulbenkian, no 

âmbito da Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais cujo limite 

ascende a quinze mil euros, bem como a fundos comunitários, atendendo à compatibilidade 

dos mesmos desde que não abranjam as mesmas despesas. -------------------------------------------- 

 -------- Solicita a equipa proponente do projeto que a entidade Beneficiária seja a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, sendo necessário para o efeito ser nomeado um 

interlocutor desta entidade no caso de ser aprovada a pretensão em causa. ----------------------- 

 -------- Tendo em atenção que o prazo de candidatura finda em meados do mês corrente e a 

premência de serem solicitados ainda alguns esclarecimentos, importa informar acerca da 

decisão desta autarquia em integrar este projeto e aceitar ser a Entidade Beneficiária do 

mesmo, tendo como parceiros o Município de Olhão, o Centro Hospitalar do Algarve e a 

Direção Regional da Cultura. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Junto segue documentação remetida pela equipa proponente do projeto e base à 

presente informação.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 
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petições despachados pelo Senhor Presidente no período de 27 de janeiro a 05 de fevereiro 

de 2016, no uso das delegações tácitas. ---------------------------------------------------------------------- 

 ------ O senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

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

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

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

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

 

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

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

pela Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 96 a 126, 131 

a 134, 138, 143 a 146, 155, 158 a 199, 202 a 204, 210 no valor de € 74.618,40; ------------------- 

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

outubro de 2013 a que correspondem os documentos de despesa números 127 a 130, 135 a 

137, 139 a 142, 147 a 154, 156 a 157, 200 a 201, 205 a 209, 211 a 218, o valor de 

€ 18.725,67. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

  

 


