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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 7/2016 

 

da reunião ordinária de 05 de abril 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; ------------------------------------------------------------------------ 

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 64, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.255.800,12€ dos 

quais 1.253.297,59€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.502,53€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2016/04/05  Página 3 

 -------- Sendo catorze horas, o senhor Presidente declarou iniciada esta reunião para 

cumprimento do número um do artigo quadragésimo nono da Lei número setenta e cinco, 

barra, dois mil e treze, de doze de setembro, posto o que seguiu o período de “Intervenção 

Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da palavra. ----------------------------- 

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas, o senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

Ordem do Dia”, nos termos do artigo quinquagésimo segundo da Lei número setenta e 

cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro. ------------------------------------------------------ 

 -------- O senhor Presidente, em nome do executivo camarário, apresentou um voto de 

reconhecimento a todos os que estiveram envolvidos na organização da Festa das Tochas 

Floridas, que decorreu no passado domingo, dia 27 de março, felicitando em particular a 

Paróquia, a Associação Cultural Sambrasense, o Grupo de Escutas e todas as associações que 

participaram de uma forma mais ativa na elaboração dos tapetes floridos e de um modo 

geral todos os são-brasenses que se envolveram de alguma forma para embelezar a nossa 

Vila. Lembrou ainda que esta é a maior festa do concelho e que muito dignifica a nossa terra.   

 -------- A vereadora Anabela Marcos, na sequência do que ficou acordado na última reunião 

de câmara, entregou uma proposta do CEARTE – Centro de Formação Profissional do 

Artesanato, tendo como objetivo a realização de uma sessão de esclarecimento em S. Brás 

de Alportel, dedicada aos artesãos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A vereadora Anabela fez ainda referência ao atraso na publicação das atas no site da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A vereadora Anabela comunicou que teve conhecimento que o prédio em 

construção, destinado a habitação a custos controlados, está à venda numa imobiliária, não 

fazendo qualquer referência às frações destinadas à Câmara Municipal. ---------------------------- 

 -------- O senhor Presidente relativamente a este assunto, respondeu que também teve 

conhecimento, que um construtor são-brasense manifestou interesse em adquirir os 

prédios, tendo o mesmo sido informado pelo banco de que a Câmara Municipal teria direito 

a 3 frações. Esclareceu ainda que teve uma reunião com o banco (Caixa Geral de Depósitos), 

na qual esteve também presente o Dr. Barros, onde foi devidamente esclarecida e assumida 

por parte do banco esta situação. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O vereador Rui Eusébio questionou se a câmara tem prevista a realização de 

formações na área de fitofarmacêuticos, pois considera que existem muitas pessoas 

interessadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A vereadora Anabela informou que o IEFP promove esta formação a título gratuito, 

mediante a cedência de sala de formação por parte das entidades. Neste sentido, o vereador 

Rui Eusébio propôs que se lançasse este desafio à Associação de Agricultores. -------------------- 

 -------- A vereadora Marlene Guerreiro deu conhecimento das atividades a realizar pela CPCJ 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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durante o mês de abril, o qual será dedicado à Prevenção dos Maus Tratos. Convidou todo o 

executivo a participar no próximo dia 18, pelas 18h30 numa caminhada, devendo os 

participantes vestir uma camisola azul. ----------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2015:- Presente ao órgão executivo o Balanço, a 

Demonstração de Resultados, os Mapas de Execução Orçamental, os Anexos às 

Demonstrações Financeiras, o Relatório de Gestão e todos os restantes documentos de 

prestação de contas constantes do volume I, integralmente preenchidos, relativos ao período 

que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e quinze, para efeitos 

de discussão e votação, a fim de serem apresentados ao respetivo órgão deliberativo e 

posterior remessa ao Tribunal de Contas e restantes entidades a que alude o Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e respetivas alterações, que aprova o Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), anexo ao diploma em apreço. ----------------------- 

 -------- Feita a respetiva análise por todos os membros do executivo municipal, passou-se à 

discussão dos referidos documentos de que se salientam os seguintes pontos: -------------------- 

 -------- a) Pela análise ao Balanço (à data de 31/12/2015), verifica-se que apresenta um ativo 

líquido total de € 37.767.472,43 (trinta e sete milhões, setecentos e sessenta e sete mil, 

quatrocentos e setenta e dois euros e quarenta e três cêntimos), o passivo total de 

€ 9.163.773,88 (nove milhões, cento e sessenta e três mil, setecentos e setenta e três euros e 

oitenta e oito cêntimos). Demonstra-nos ainda um património de € 46.845.782,37 (quarenta 

e seis milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois euros e trinta e 

sete cêntimos) e o resultado líquido negativo do exercício no valor de € 1.217.470,07 (um 

milhão, duzentos e dezassete mil, quatrocentos e setenta euros e sete cêntimos). --------------- 

 -------- b) Na Demonstração de Resultados, verifica-se que o valor global de proveitos e 

ganhos cifrou-se em € 10.487.146,70 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e 

quarenta e seis euros e setenta cêntimos) e o valor global de custos e perdas foi de 

€ 11.704.616,77 (onze milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e dezasseis euros e 

setenta e sete cêntimos), o que se traduz num resultado líquido negativo do exercício de 

€ 1.217.470,07 (um milhão, duzentos e dezassete mil, quatrocentos e setenta euros e sete 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- c) Pela analise dos Mapas de Execução Orçamental e Fluxo de Caixa, verifica-se que se 

iniciou o ano de dois mil e quinze com um saldo de operações orçamentais de € 887.644,02 

(oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro euros e dois cêntimos), e 

encerrou o ano de dois mil e quinze com um saldo de operações orçamentais de 

€ 894.810,53 (oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dez euros e cinquenta e três 

cêntimos), tendo sido cobradas receitas no montante de € 10.865.229,37 (dez milhões, 

PROPOSTAS 
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oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove euros e trinta e sete cêntimo) e 

sido efetuadas despesas no valor de € 10.858.062,86 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e 

oito mil, sessenta e dois euros e oitenta e seis cêntimos). ----------------------------------------------- 

 -------- d) Quanto aos Fundos de Operações de Tesouraria entraram nos cofres municipais 

€ 781.499,79 (setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove euros e setenta 

e nove cêntimos) e saíram € 704.282,10 (setecentos e quatro mil, duzentos e oitenta e dois 

euros e dez cêntimos), sendo que iniciaram a gerência com um saldo de € 222.195,29 

(duzentos e vinte e dois mil, cento e noventa e cinco euros e vinte e nove cêntimos) e 

resultou um saldo para a gerência seguinte de € 299.412,98 (duzentos e noventa e nove mil, 

quatrocentos e doze euros e noventa e oito cêntimos. --------------------------------------------------- 

 -------- e) Os Anexos às Demonstrações Financeiras, mais não são de que as notas 

justificativas dos valores apresentados em Balanço e em demonstração de resultados, bem 

como a justificação de casos excecionais que não foram considerados em balanço por 

situações ainda não regularizadas em termos de imobilizado, como por exemplo, bens 

imóveis que ainda não foram descritos na Conservatória do Registo Predial. ----------------------- 

 --------  f) Finalmente, foi debatido o teor do Relatório de Gestão do ano de dois mil e quinze 

que consiste na descrição das ações realizadas no ano em apreciação, das justificações pelos 

atrasos e, ou dificuldades surgidas na concretização dos objetivos previsionais respetivos, 

bem como a visão sobre a perspetiva futura. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste documento ainda se propõe a aprovação do resultado negativo líquido do 

exercício de € 1.217.470,07 (um milhão, duzentos e dezassete mil, quatrocentos e setenta 

euros e sete cêntimos) e que o mesmo seja transferido para a conta relativa a resultados 

transitados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente informou que o Revisor Oficial de Contas irá emitir um parecer 

sobre a prestação de contas, o qual será remetido para conhecimento da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Acrescentou ainda que esta certificação dá uma maior tranquilidade e garantia de 

que os procedimentos adotados estão de acordo com a lei. --------------------------------------------- 

 -------- A Chefe da Divisão Administrativa Municipal, por ausência da Chefe da Divisão 

Financeira e Patrimonial, informou que a presente prestação de contas contém um novo 

documento - “declaração de responsabilidade”, conforme Resolução n.º 44/2015, de 25 de 

novembro, documento este que deverá ser assinado por todo o executivo municipal. 
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Acrescentou ainda que no caso de algum membro pretender subscrever condicionalmente a 

declaração ou manifestar a sua discordância ou total oposição deverá juntar declaração a 

expor as suas razões. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os vereadores eleitos pelo PSD comunicaram que não assinavam o documento, 

entregando para o efeito uma declaração conjunta com os motivos da sua oposição. ------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Rui 

Eusébio e Anabela Marcos, com apresentação de declaração de voto, aprovar os documentos 

da prestação de contas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter todos os documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação a fim de ser dado cumprimento ao disposto na alínea i) 

do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC.º 3/2016 – JOÃO CAMILO DE BRITO GASPAR – MESQUITA ALTA – PEDIDO DE 

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

Divisão Técnica Municipal sob o número 3/2016, em que João Camilo de Brito Gaspar, 

residente na Rua Boaventura Passos n.º 46 - 3.º Dto., solicita informação prévia para 

construção de piscina, que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio da 

Mesquita Alta, neste município. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão, devendo o 

requerente respeitar as indicações constantes na informação técnica de 23 de março de 

2016, que abaixo se transcreve e que se envia para conhecimento do interessado. -------------- 

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

 -------- “Na sequência da informação técnica de 11 de fevereiro de 2016, deu entrada nestes 

serviços no dia 15 de março de 2016 o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O parecer (n.º S015800-201603-ARHALG.DPI) informa que “a impermeabilização decorrente 

da construção a efetuar não irá interferir com os recursos hídricos subterrâneos”.---------------- 

 -------- Face ao parecer favorável da Agencia Portuguesa Do Ambiente, estes serviços 

informam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - Pretende o requerente construir uma piscina de 50,0m2; ----------------------------------- 

 -------- 2 - Verifica-se que foram entregues dois registos da conservatória predial, um urbano 

descrito com o n.º 16440/20090811, com a matriz n.º 2259 e área de 320,0m2, o segundo 

rústico descrito n.º 16435/20090811 com a matriz n.º 432 e área de 18168,0m2; ----------------- 

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se que os prédios como estão registados 

são vistos como independentes, e face à pretensão do requerente, construção de piscina ter 

que estar associada a uma edificação principal, informa-se que a piscina terá que ser 

implantada no prédio urbano (n.º 2259), ou no caso de implantar no prédio rústico (n.º 432) 

só será possível se juntar os dois prédios e formar um prédio misto; ---------------------------------- 

 -------- 4 - Se o requerente cumprir o disposto no ponto anterior não se vê nenhum 

inconveniente à construção da piscina pretendida. -------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto e ao parecer da APA, emite-se parecer favorável à pretensão do 

requerente. No entanto salienta-se para os condicionalismos do último parágrafo do parecer 

da APA e suprarreferido no ponto n.º 3. ---------------------------------------------------------------------- 

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- PROC.º 11/2016 – PAULA CANAVARRO – TAREJA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão Técnica 

Municipal sob o número 11/2016, em que Paula Canavarro, residente no Gaveto da Rua Pé 

da Cruz, n.º 24 – 1.º n.º 3, no município de Faro, na qualidade de mandatária do promitente 

comprador, solicita informação prévia para construção de piscina, que pretende levar a 

efeito num prédio sito em Tareja, neste município. ------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão, conforme a 

informação técnica de 23 de março de 2016, que abaixo se transcreve e que se envia para 

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

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

 -------- “Relativamente ao Pedido de Informação Prévia para Construção de Piscina, no 

terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: ----------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

 --------  - Confina a norte com estrada municipal 513. --------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 1 - O prédio em questão localiza-se na Tareja, é constituído por prédio misto com área 

total de 1800,00m2, moradia com 2 pisos, 5 assoalhadas, cozinha, 3 casas de banho, 

corredor, despensa, 2 garagens, 3 terraços, logradouro e terra de cultura com árvores, 

confrontando a norte e nascente com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 10380/19960202 e inscrito sob a matriz rústica n.º 23927 e a matriz urbana 

n.º 7335.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Verifica-se que a requerente Paula Canavarro não é a proprietária do terreno em 

causa, mas de acordo com o ponto n.º 3 do artigo n.º 14 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, na redação da Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, o pedido de 
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informação prévia poderá ser efetuado por qualquer pessoa interessada, devendo ser 

notificado o proprietário (oficio n.º 267); --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Pretende o requerente construir uma piscina com uma dimensão provável de 4 x 8, 

que resulta numa área de 32,0m2; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - A piscina pretendida está associada a uma edificação principal na qual teve 

licenciamento através do processo n.º 17/1991, tendo sido emitida a respetiva autorização 

de utilização n.º 19/1996; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Assim sendo não se vê nenhum inconveniente à construção da piscina pretendida. - 

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

 -------- Face ao exposto emite-se parecer favorável à construção da piscina. ----------------------- 

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

 -------- PROC.º 81/2015 – JOSÉ CARLOS MENDES DIAS FERREIRA – FONTE DA MURTA – 

LEGALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA MORADIA:- Presente o processo entrado na Divisão 

Técnica Municipal sob o n.º 81/2015, em que José Carlos Mendes Dias Ferreira, residente na 

Rua Gago Coutinho n.º 49 R/ch., nesta vila, na qualidade de proprietário, solicita legalização 

da ampliação de moradia, localizada no sítio da Fonte da Murta, neste município. --------------- 

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

 -------- Primeiro - Aprovar o projeto de arquitetura, devendo os projetos das especialidades 

serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos termos da informação técnica de 30 

de março de 2016, devendo a mesma ser remetida para conhecimento do requerente. -------- 

 -------- Segundo – Remeter o processo ao serviço de contraordenações. ---------------------------- 

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

 -------- “Na sequência da deliberação camarária de 22 de fevereiro de 2016, vem o 

requerente entregar uma exposição e novas peças desenhadas. --------------------------------------- 

 -------- Face aos novos elementos entregues pelo interessado, estes serviços informam o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Na exposição o interessado informa que irá demolir a casa de arrumos, em virtude 

de não cumprir o afastamento de 10 ao eixo da via, não podendo ser legalizada; ----------------- 

 -------- 2 - Na sequência do ponto anterior, os serviços de fiscalização deslocaram-se ao local 

e confirmaram a demolição da casa de arrumos (informação de 23 de março de 2016 

(fotos)); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - As peças desenhadas agora entregues tiveram que ser corrigidas de acordo com a 

REQUERIMENTOS 
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demolição efetuada; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Com a demolição efetuada e com o projeto reformulado (peças desenhadas) ainda 

com base na informação técnica de 5 de fevereiro de 2016, em que referia que a casa de 

arrumos era a única edificação que não poderia ser legalizada, estes serviços informam que a 

pretensão agora apresentada poderá ser deferida; ------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara municipal de São 

Brás de Alportel (ampliação de edificação existente), na propriedade do requerente, a 

prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido 

através de um processo de contraordenação, alínea a) do ponto n.º 1 do artigo 98º do 

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

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

requerente (legalização), 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. Uma vez que se trata de uma 

legalização alerta-se para o ponto nº 5 suprarreferido remetendo o assunto à consideração 

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

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

 -------- PROC.º 13/2016 – EUGÉNIA MARIA PIRES DA SILVA – ALMARGENS – PEDIDO DE 

DESTAQUE:- Presente o processo entrado na Divisão de Técnica Municipal sob o número 

13/2016, em que Eugénia Maria Pires da Silva, residente na Rua Humberto Delgado n.º 13, 

Bairro da Boa Esperança, no município do Montijo, na qualidade de proprietária de um 

prédio misto, sito nos Almargens, com a área total de 3.778,11m2, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o n.º 2151/19870903, solicita a aprovação do 

destaque de uma parcela de terreno, a seguir descrita, ao abrigo do n.º 4 do art.º 6º do 

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

 -------- Descrição do Prédio: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Parcela a Destacar – artigo urbano - parcela com a área total de 1.186,75m2 (área 

coberta 115,96m2 e área descoberta 1070,79m2), confrontando do norte com João Viegas 

Neto, do sul com Joaquina Silva, do nascente com a atual proprietária (parcela 

remanescente) e do poente com caminho, a destacar do prédio misto ------------------------------ 
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 -------- Parcela remanescente – artigo rústico - parcela com a área de 

2.591,36m2,confrontando do norte com João Viegas Neto, do sul com Joaquina Silva, do 

nascente com caminho público e do poente com o atual proprietário (parcela a destacar). ---- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que é permitido o 

destaque da parcela de terreno, acima referenciada, por cumprir o disposto no n.º 4 do 

artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, nos termos 

da informação técnica de 30 de março de 2016. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Eugénia Maria Pires da Silva na qualidade de proprietária do prédio misto, com área 

de 3778,11m2, sito nas Almargens, descrito na Conservatória do registo Predial de S. Brás de 

Alportel sob n.º 2151/19870903, com a matriz rústica n.º 4214 e a matriz urbana n.º 7398, 

vêm solicitar uma certidão de destaque. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Analisada a pretensão verifica-se que o prédio se insere em Espaço Urbanizáveis para 

fins Industrias-II, (artigo 54º, 55º e 57º) do Regulamento do Plano Diretor Municipal de São 

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

2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso n.º 10012/09 

publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de maio de 2009. ------------------------------------ 

 -------- Verifica-se que a pretensão terá que cumprir as disposições do n.º 4 do artigo 6º 

(isenção do controlo prévio) do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, na redação do 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, uma vez que estamos perante um prédio que se 

encontra em perímetro urbano. Assim sendo refere o artigo mencionado que “os atos que 

tenham por efeito o destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que se 

situe em perímetro urbano estão isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes 

do destaque confrontem com arruamentos públicos.” ---------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa aos requerentes que de acordo com o ponto n.º 6 do mesmo artigo 

“não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior”. ---------- 

 -------- Área total……………………….………3778,11m2 --------------------------------------------------------- 

 -------- Parcela a destacar……….……..1186,75,00m2 -------------------------------------------------------- 

 -------- Parcela remanescente………..2591,36,00m2 -------------------------------------------------------- 

 -------- Parcela a destacar (artigo urbano) ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Confrontações: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2016/04/05  Página 16 

 --------  - Norte – João Viegas Neto ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Sul – Joaquim Silva ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Nascente – Atual Proprietário (parcela remanescente) --------------------------------------- 

 --------  - Poente – Caminho público --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Descrição – moradia térrea, com 3 assoalhadas, cozinha, casa de banho, corredor, 

despensa, arrecadação, 2 alpendres, sótão – 115,96m2 e logradouro – 1070,79m2, matriz 

urbana nº7398. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Parcela restante (artigo rústico) --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Confrontações: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Norte – João Viegas Neto ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Sul – Joaquim Silva ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Nascente – Caminho público ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Poente – Atual Proprietário (parcela a destacar) ----------------------------------------------- 

 -------- Descrição – terra de cultura com árvores – 2591,36m2, matriz rústica n.º 4214. ---------- 

 -------- Mais se informa que no registo apresentado na composição e confrontações consta 

que “ foi desanexado do prédio descrito sob o n.º 1745/19011987”. Analisando a certidão de 

registo predial verifica-se o destaque que consta na descrição foi efetuado em 1987, assim 

sendo poderá ser emitida nova certidão uma vez que o ultimo destaque foi efetuado há mais 

de 10 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, não se verificam impedimentos à emissão de certidão de destaque 

por se verificarem cumpridos os requisitos previstos no ponto n.º 4, artigo 6º n.º 4 do 

Decreto-Lei 555/99 na redação da Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. É quanto nos 

cumpre informar, pelo que se remete o assunto à consideração superior.” -------------------------- 

 -------- PROC.º 2/2016 – CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDA. – RUA ANÍBAL ROSA DA SILVA, 

LOTE 3 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 4 PISOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

Técnica Municipal sob o n.º 2/2016, em nome de Construções Beira Serra, Lda., com sede 

na Avenida da Liberdade n.º 13/15, nesta vila, solicita a aprovação do projeto de arquitetura 

relativo à construção de edifício de 4 pisos, sito na Rua Aníbal Rosa da Silva, lote 3, nesta 

vila. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

devendo os projetos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, 
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nos termos da informação técnica de 30 de março de 2016, que abaixo se transcreve, 

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

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “A construção pretendida, edifício de habitação de 3 pisos mais um recuado, em 

nome de Construções Beira Serra, Lda., insere-se no lote n.º 3, do loteamento “Al-Faghar” na 

Rua Aníbal Rosa da Silva, São Brás de Alportel. Sendo que esse lote n.º 3 faz parte do alvará 

de loteamento n.º 03/007, em que foram aprovados os seguintes índices urbanísticos: --------- 

 Proposta Alvará 

• - Área do Lote  393,89m2 393,89m2 

• - Área de implantação  343,81m2 367,18m2 

• - Uso  Habitação Habitação 

• - Área bruta de construção  1303,00m2 1305,41m2 

• - Nº de pisos  3 + 1 recuado 3 + 1 recuado 

• - Cércea  3 pisos + recuado (256,095 da RGN) 3 pisos + recuado 

• - Nº de fogos  3 T4 + 3 T3 + 2 T2 3 T4 + 3 T3 + 2 T2 

• - Volumetria  3935,71m3 Não Definido 

 -------- Analisando o quadro, verifica-se que a pretensão do requerente cumpre os 

parâmetros definidos no Alvará de Loteamento n.º 3/2007, aprovado na reunião de Câmara 

de 30 de outubro de 2007 e os seus quatro aditamentos. Assim sendo informa-se que o 

projeto de arquitetura apresentado à data de 13 de janeiro de 2016, encontra-se em 

condições de ser deferido, uma vez que se encontra em conformidade com os índices 

urbanísticos definidos em Planta Síntese do Alvará de Loteamento.----------------------------------- 

 -------- Mais se informa que o projeto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL 

n.º163/06 de 8 de agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades. ---- 

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

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

requerente, 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.” ------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- PROC.º 191/98 – ARSÉNIO MARIA DIONÍSIO – ALMARGENS – CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA UNIFAMILIAR - LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS INACABADAS:- Presente o 

processo entrado na Divisão Técnica Municipal sob o n.º 191/1998, em que Arsénio Maria 

Dionísio, residente no sítio dos Almargens, neste município, na qualidade de proprietário, 

solicita que lhe seja concedida licença especial para a conclusão das obras relativas a 

construção de moradia unifamiliar, num prédio sito em Almargens. ---------------------------------- 

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

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras nos termos da informação 

técnica de 31 de março de 2016, que abaixo se transcreve, devendo a mesma ser remetida 

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

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

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

moradia unifamiliar) referente ao processo n.º 191/1998, 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.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 do pavimento, azulejos, algumas caixilharias idênticas as aplicadas, 

pintura e instalação elétrica. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

construção da moradia unifamiliar seja concluída do que seja demolida, no entanto expõe-se 

o assunto à câmara municipal.” -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC.º 268/2006 – MARIA DA GRAÇA VICENTE PERES DORSCH – PERAL – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR - LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS 

INACABADAS:- Presente o processo entrado na Divisão Técnica Municipal sob o 

n.º 286/2006, em que Maria da Graça Vicente Peres Dorsch, residente no sítio da Mesquita 

Alta, neste município, na qualidade de proprietária, solicita que lhe seja concedida licença 
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especial para a conclusão das obras relativas a construção de moradia unifamiliar, num 

prédio sito em Peral. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras nos termos da informação 

técnica de 01 de abril de 2016, que abaixo se transcreve, devendo a mesma ser remetida 

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

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

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

moradia unifamiliar) referente ao processo n.º 268/2006 (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 

todos os trabalhos de canalização, equipamento das instalações sanitárias e cozinha, 

pavimentação, rebocos exteriores e interiores, pintura, carpintaria nos vãos interiores, 

roupeiros, trabalhos serralharia e eletricidade. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Salienta-se que tratando-se de um processo de licenciamento ao abrigo de razões 

ponderosas, a autorização de utilização só poderá ser emitida à requerente (Maria Dorsh) 

uma vez que reuniu condições para ser abrangida por elas. --------------------------------------------- 

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

construção da moradia unifamiliar seja concluída do que seja demolida, no entanto expõe-se 

o assunto à câmara municipal.” -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- JOAQUIM JOSÉ PONTES VALAGÃO – MESQUITA BAIXA – DIREITO À INFORMAÇÃO:- 

Presente um requerimento Joaquim José Ponte Valagão, residente na Rua Fernão Lopes, em 

REQUERIMENTOS 
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Oeiras, a solicitar informação relativamente a um prédio localizado no sítio da Mesquita 

Baixa, neste município. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter para conhecimento do 

interessado a informação técnica de 31 de março de 2016, que abaixo se transcreve. ----------- 

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

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

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

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

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

localização assinalada pelos requerentes, verifica-se que o imóvel localiza-se em: ---------------- 

 --------  - Espaço Urbanizáveis para fins Industrias – Categoria I; ------------------------------------- 

 --------  - Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. ---------------------------------------------- 

 -------- O prédio em causa é abrangido pelos artigos 54º,55º, 56º, 81º e 82º do RPDM, sem 

prejuízos das restantes disposições regulamentares e legislação aplicável. -------------------------- 

 -------- Salienta-se que a informação sobre a classificação do Plano Diretor Municipal, é de 

acordo com a planta de localização entregue pelo interessado. ---------------------------------------- 

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

 -------- PEDIDO DE ALOJAMENTO LOCAL – SÃO ROMÃO:- Presente o requerimento de Brian 

Leslie Woolcott, a solicitar o registo de moradia, no sítio de São Romão, neste município, 

como estabelecimento de alojamento local. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 23 de março de 2016, que a seguir se transcreve, o seguinte: -------------------------------------- 

 -------- Primeiro - Aceitar o registo da moradia para alojamento local; ------------------------------- 

 -------- Segundo - Proceder à marcação da vistoria. ------------------------------------------------------- 

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

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de março, com redação pelo DL n.º 228/2009, 

de 14 de setembro e DL n.º 128/2014, de 29 de agosto foram efetuados os seguintes registos 

de Alojamento Local: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - SGD n.º 3578 – 21/03/2016 – Moradia Casa Manoir (capacidade 12 utentes), 

localizada no Sitio de São Romão, Caixa Postal 573-D 8150-058 São Brás de Alportel e 

explorado por Brian Leslie Woolcott, Nif 195696026 com o N.º de registo: 26165/AL. ------------ 

 -------- Apreciação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- 1 - No âmbito do artigo 8.º do DL n.º 128/2014 deve a Câmara Municipal efetuar uma 

vistoria aos estabelecimentos de alojamento local para confirmar as condições do registo, no 

prazo de trinta dias após a apresentação da mera comunicação prévia. ----------------------------- 

 -------- 2 - Os estabelecimentos em causa devem identificar-se como estabelecimentos de 

alojamento local, não podendo, em caso algum, utilizar a qualificação de empreendimento 

turístico, ou de qualquer tipologia de empreendimento turístico, nem qualquer sistema de 

classificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - A publicidade, a documentação comercial e o merchandising dos estabelecimentos 

de alojamento local devem indicar o respetivo nome ou logótipo e número de registo, não 

podendo sugerir características que os estabelecimentos não possuam nem sugerir que os 

mesmos se integram num dos tipos de empreendimentos turísticos previstos no Decreto-Lei 

n.º 39/2008, de 7 de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 228/2009, de 14 de setembro, e 

15/2014, de 23 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Os estabelecimentos em causa devem dispor de livro de reclamações nos termos 

do artigo 20.º do DL n.º 128/2014. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - O explorador deve proceder à comunicação do alojamento e saída de cidadãos 

estrangeiros, no SIBA, cumprindo a lei n.º 23/2007 de 04/07 e a portaria n.º 287/2007, de 16 

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

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

 -------- Face ao exposto, tendo sido efetuado o referido registo de estabelecimento de 

alojamento local, deve a Câmara Municipal proceder à competente vistoria nos termos do 

artigo 8.º do DL n.º 128/2014, de 29 de agosto, no prazo de trinta dias após a apresentação 

da mera comunicação prévia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- LICENCIAMENTO DE PASSEIO DE CICLOMOTORES DO GRUPO DESPORTIVO E 

CULTURAL DE MACHADOS:- Presente um requerimento do Grupo Desportivo e Cultural de 

Machados, com sede no sítio dos Machados, neste município, a solicitar licença para realizar 

uma prova desportiva designada por XII Encontro de Ciclomotores Clássicos, no dia 10 de 

abril corrente, entre as 10 e as 13 horas. --------------------------------------------------------------------- 

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

bem como a emissão da respetiva licença especial de ruído para o dia e horário pretendido.-- 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2016/04/05  Página 22 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ATA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO:- O senhor Presidente Vítor Guerreiro 

apresentou a ata número 1/2016 da Comissão Municipal de Trânsito, que abaixo se 

transcreve, relativa à reunião que decorreu no passado dia 16 de março de 2016: --------------- 

 -------- “COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO ------------------------------------------------------------- 

 -------- Ata N.º 1/2016 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Aos dezasseis dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas quinze horas no 

salão nobre da câmara municipal, reuniu, em primeira reunião anual, a Comissão Municipal 

de Trânsito criada, nos termos da deliberação camarária de 5/12/2006, e constituída pelo 

Vereador da Câmara Municipal, Acácio Martins, como Presidente, e como vogais, Norberto 

de Jesus, membro da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo Partido Social 

Democrata, Alberto Espirito Santo, designado pela Coligação Democrática Unitária, 

Henrique Nicolau, membro da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo Partido 

Socialista, David Gonçalves Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, Comandante 

Carlos Vale, representante da Guarda Nacional Republicana, posto local de São Brás de 

Alportel, Hélder Rosa, técnico superior da Divisão de Obras Municipais, da Câmara 

Municipal. O Presidente da Comissão solicitou a presença do Fiscal Municipal, Miguel 

Pilonas, proposta que foi aceite -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A secretariar a reunião esteve presente Custódia Reis, técnica superior da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O presidente da Comissão abriu a reunião, tendo de imediato iniciado a análise da 

ordem de trabalhos proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1º Ponto - Análise de requerimentos para atribuição de sinal: ------------------------------ 

 -------- a) ITEUVE - Pedido de setas indicadoras: ---------------------------------------------------------- 

 -------- Presente o requerimento da empresa Controlauto - ITEUVe, a solicitar a colocação de 

sinalização vertical de indicação do centro de inspeções localizado no sítio de Machados, 

designadamente na rotunda de acesso a Faro, pela variante Sul. Analisada a proposta de 

colocação e verificada a jurisdição de competência das Infraestruturas de Portugal, a 

Comissão considera de informar o requerente que nada há a opor à pretensão, no entanto 

deve a mesma ser apresentada à entidade competente.  ------------------------------------------------ 

 -------- Sobre os respetivos requerimentos, informados pelos serviços de fiscalização, foram 

tomados os seguintes pareceres: ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Roger Victor Frans Horemans – Pedido de lugar de estacionamento: ---------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Requerimento apresentado em nome de sua esposa Penélope Vinx, solicitando à 

Câmara Municipal a atribuição de um lugar de estacionamento da viatura ligeira de 

matricula 12-27-NJ, por motivo de incapacidade física do requerente. Na exposição, os 

requerentes propõem recuar a passadeira de peões para junto do início da vedação de 

passeio, colocando o lugar de estacionamento imediatamente a seguir à passadeira, reposta. 

Analisada a informação da fiscalização devidamente documentada, a Comissão propõe o 

deferimento, com a atribuição de um lugar de estacionamento para a viatura identificada, e 

com base no atestado médico de incapacidade multiuso, permanente de 70%, propondo 

ainda manter a passadeira existente, proceder ao rebaixamento do passeio, para 

acessibilidade a portadores de mobilidade reduzida e atribuir o lugar de estacionamento 

após a passadeira, como constante de croqui elaborado pelos serviços de fiscalização.  --------- 

 -------- c) Lina Cristina da Cruz do Vale - Pedido de espelho parabólico ----------------------------- 

 -------- A requerente solicita a colocação de um espelho parabólico para segurança na saída 

da sua residência, localizada no sítio do Peral, invocando não existir visibilidade suficiente. 

Analisada a informação da fiscalização devidamente documentada, a Comissão propõe o 

deferimento, ficando a colocação a cargo da munícipe requerente, por apenas servir uma 

saída privada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2º Ponto – Intervenções para segurança: ---------------------------------------------------------- 

 -------- a) ZLAR- Praça Ibn Ammâr – Proposta de atribuição de sentidos de circulação: -------- 

 -------- Presente o requerimento bem como cópia de ata de reunião de condóminos, da 

empresa ZELAR, NEG, Serviços e Gestão de Propriedades, Lda., em representação dos 

moradores do edifício Portas do Éden, sito na Praça Ibn Ammâr, solicitando, entre outros 

pedidos, a análise sobre o facto de existir circulação em ambos os sentidos na referida praça. 

Sobre a exposição, e presente a informação dos serviços de fiscalização atestando, em 

fotografia, a ausência de sinalética direcional para a circulação de trânsito e o eventual 

perigo de colisão, tendo em conta a configuração da praça, a Comissão propõe: a atribuição 

da respetiva sinalética de circulação, considerando um único sentido de trânsito, sentido dos 

ponteiros do relógio sul-norte e apenas dois sentidos na entrada e saída. Propõe ainda a 

elaboração de croqui para melhor resposta ao requerente, --------------------------------------------- 

 -------- Turismo Rural Bem Bom - Almargens: -------------------------------------------------------------- 

 -------- Presente requerimento da empresa de turismo acima identificada, requerendo a 

atribuição de sinalética direcional para uma unidade da turismo rural, localizada em 
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Almargens. Feitas as referencias à localização exata da unidade, e tendo por base a 

informação dos serviços de fiscalização, a Comissão propõe o deferimento do requerido, 

designadamente: a atribuição de uma seta de sinalização junto da rotunda do Centenário e 

de uma seta junto do Poço dos Almargens, (VNC 77) sendo a da rotunda a afixar no poste 

camarário já existente, devendo a mesma cumprir o modelo em prática para a tipologia de 

sinais;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais Além, Turismo Rural, Lda.- Tesoureiro: ----------------------------------------------------- 

 -------- Presente requerimento da empresa de turismo, acima identificada, requerendo a 

atribuição de sinalética direcional para unidade da turismo rural, localizada em Tesoureiro, 

indicando como locais de colocação, a rotunda do 100 (do Centenário), Zé Manta, rotunda de 

acesso a Alportel e triângulo de acesso a Tesoureiro. Analisada a exposição, em que a 

requerente invoca como sendo de dois anos o tempo de espera de uma resposta sobre a 

autorização de sinalética direcional da sua unidade e turismo e a baixa pontuação no 

booking, pela ausência de sinalização, tendo em consideração a informação dos serviços de 

fiscalização, a Comissão propõe: o deferimento de duas setas, designadamente: a atribuição 

de uma seta de sinalização junto da rotunda do Centenário e de uma seta junto da 

bifurcação da EM513-CM1200, junto ao Café Manta, sendo a da rotunda a afixar no poste 

camarário já existente. Foi ainda presente à Comissão cópia de ofício 8076 remetido à 

empresa supra citada e datado de 30 de janeiro de 2014, em que foi deferida a colocação de 

uma seta indicadora, de duas faces, para colocação na EN2, saída para Tesoureiro e neste 

mesmo dia de realização da Comissão, remetida cópia via email, à requerente, às 13h01. A 

Secretária da Comissão informou ainda que os erros invocados pela requerente e existentes 

no Google Maps na designação de algumas vias e nomeadamente na estrada de Tesoureiro 

que consta como sendo Rua Jornal o Sambrasense, embora não sendo competência do 

município, os serviços do gabinete de imagem já tinham solicitado a sua correção junto da 

Google. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3º Ponto: outros assuntos------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tomou a palavra o Senhor Vereador Acácio Martins, para informar que, após a 

realização de uma reunião com os moradores de Mealhas, no troço de via entre a 

EM270/cruzamento de Mealhas e cruzamento para o Intermarché, já se encontravam 

colocados os sinais com a nova alteração aprovada em Comissão de Trânsito. -------------------- 

 -------- O Comandante Carlos Vale, da GNR, comunicou que no Parque da Vila, quer em 

DELIBERAÇÕES 
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função da indisciplina de estacionamento que muitas vezes é praticada pelos automobilistas, 

naquele parque, quer para segurança do trânsito no sentido de saída, solicitava a execução 

de uma linha amarela de interdição de estacionamento junto do passeio e zona de garagem 

existente na interceção com Rua Luis Bivar, um troço de 5m, regulamentar.  ----------------------- 

 -------- Norberto de Jesus questionou o representante da GNR se existia obrigatoriedade para 

os ciclistas de utilização da via pintada existente na Rua Dr. José Dias Sancho. Da análise 

sobre as características da via de acessibilidade, conclui-se que não devem ser colocados 

quaisquer sinais distintivos dos utilizadores da via pintada e o ciclista deve utilizar o sentido 

de trânsito da via rodoviária não o obrigando a circular à esquerda.  --------------------------------- 

 -------- O senhor Vereador informou os demais elementos de que estava em estudo para 

elaboração de projeto a remodelação do Largo de São Sebastião e do primeiro troço da 

Avenida da Liberdade, o qual seria a seu tempo presente a esta Comissão e que se 

considerava que iria construir, no seu todo, uma boa solução aos constrangimentos que hoje 

se verifiquem em termos de circulação e ordenamento do trânsito e de peões nestes espaços.   

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião quando eram dezassete horas 

redigida a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes.” ------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todas as propostas 

apresentadas pela comissão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ADS - ASSOCIAÇÃO DE DESIGNER DO SUL – PROJETO 

“DESIGN & OFÍCIOS”:- Presente uma comunicação remetida pela ADS – Associação de 

Designer do Sul, a solicitar um apoio para a dinamização do projeto “Design & Ofícios” de 

2016. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros), a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. - 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO - UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE:- 

Presente o ofício, de 17 de março último, remetido pela União Desportiva e Recreativa 

Sambrasense, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com o melhoramento 

da vedação do campo de futebol “Sousa Uva”. ------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 no valor de € 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos euros), a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da 
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Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS – SERRA 

DO CALDEIRÃO:- Presente um ofício remetido pela Associação de Produtores Florestais - 

Serra do Caldeirão, de 14 de março último, a solicitar a disponibilização da verba referente 

ao ano de 2016 no âmbito do Protocolo de Colaboração para a Conservação e Valorização 

Natural e Florestal da Serra do Caldeirão. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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, autorizar o pagamento do valor solicitado 

em duas tranches no montante de € 8.250,00 cada, a pagar nos meses de maio e agosto. 

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

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

nota de dívida n.º 2016/321, de 02 de março último, remetida pela APAV – Associação de 

Apoio à Vítima, com sede em Lisboa, relativa à quota anual, cujo valor se cifra em € 700,00 

(setecentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ACORDO ESPECÍFICO DE COLABORAÇÃO:- O senhor 

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou um protocolo de colaboração a celebrar com o 

Centro de Estudos em Património, Paisagem e Construção da Universidade do Algarve, 

tendo como propósito o acolhimento de um estagiário na área de SIG. O protocolo fica 

arquivado nos documentos anexos à presente ata. ------------------------------------------------------- 

 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------------- 

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DECIF (DISPOSITIVO 

ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS) PARA O ANO 2016 - ALTERAÇÕES:- O 

senhor Presidente, Dr.º Vítor Guerreiro, apresentou as alterações efetuadas no protocolo de 

colaboração a celebrar entre as Câmaras Municipais do Algarve, a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, a Federação dos Bombeiros do Algarve e as Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários também do Algarve no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a 

Incêndios Florestais. O protocolo fica arquivado nos documentos anexos à presente ata. ------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as alterações propostas. ----- 

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art.º 56º da Lei n.º 75/2013, de 

DELIBERAÇÕES 
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12 de setembro, foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e 

petições despachados pelo Senhor Presidente no período de 22 de março a 04 de abril 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

pelos Vereadores a que correspondem os documentos de despesa números 848 a 852, 855 a 

881, 912 a 914, 926 a 956, 960 a 968 no valor de € 34.872,93; ----------------------------------------- 

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

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

891 a 902 no valor de € 6.757,29; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2013 a que correspondem os documentos de despesa números 845 a 847, 853 a 

854, 882 a 890, 903 a 911, 915 a 925, 957 a 959, 969 a 973, no valor de € 39.827,59. ------------ 
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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 17h00m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. --------------------- 

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

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

 O PRESIDENTE 

  

 


