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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 8/2016 

 

da reunião ordinária de 18 de abril de 2016 

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

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

Martins, e Dra. Anabela de Brito Lourenço Marcos. ------------------------------------------------------- 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Rui Manuel Jacinto Eusébio, ausente por motivo de férias. --------------- 

 

 

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

 

 

HORA DE ABERTURA:- Nove horas e trinta minutas; ------------------------------------------------------ 

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 73, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.454.981,03€ dos 

quais 1.452.821,36€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.159,67€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 
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 -------- Sendo nove horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número um do artigo quadragésimo nono da Lei número 

setenta e cinco, barra, dois mil e treze, de doze de setembro, posto o que seguiu o período 

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo nove horas e trinta minutos, o senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo quinquagésimo segundo da Lei número 

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

 -------- O senhor Presidente comunicou que estavam presentes na reunião, os arquitetos 

Amélia Santos e João Negrão, com o objetivo de apresentar ao executivo municipal o 

anteprojeto de “Requalificação do Largo de São Sebastião e o 1.º troço da Avenida de São 

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

 -------- Após a referida apresentação, o senhor Presidente informou que o anteprojeto iria 

também ser apresentado aos membros da Assembleia Municipal, na próxima reunião, 

marcada para o dia 26 de abril. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A vereadora Anabela Marcos questionou acerca da proposta subscrita e entregue 

pelo munícipe Dr. Tomás Nunes, relativa à atribuição do nome de “Gago Coutinho” ao 

Aeroporto Internacional de Faro, passando este a designar-se oficialmente «Aeroporto 

Internacional Almirante Gago Coutinho». O senhor Presidente respondeu que iria insistir na 

sensibilização junto das entidades regionais, da direção da Ana Aeroportos, bem como junto 

do Ministro responsável pela área dos Transportes. ------------------------------------------------------ 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 



     

 

Reunião de 2016/04/18  Página 6 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2016:- Presente em proposta, a primeira revisão 

orçamental para o ano económico de 2016, a qual importa em € 939.730,53 (novecentos e 

trinta e nove mil setecentos e trinta euros e cinquenta e três cêntimos). ---------------------------- 

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “A presente revisão orçamental - a 1.ª do ano financeiro de 2016, é efetuada tendo 

em vista, o aproveitamento do valor do saldo da gerência anterior no valor € 894.810,53, 

atualização das rubricas da receita respeitante às transferências para os municípios do 

orçamento de Estado e abertura de alguns projetos. ------------------------------------------------------ 

 -------- Com esta revisão orçamental e consequente revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos e mapa de Atividades Mais Relevantes, serão reforçados os seguintes projetos:  

 --------  - Obras de Beneficiação em Edifícios Municipais – por empreitada; ------------------------- 

 --------  - Obras de Beneficiação em Edifícios Municipais – por prestação de serviços; ------------ 

 --------  - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e outros para os Órgãos da Autarquia; -------- 

 --------  - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e outros para a Área Administrativa, 

Financeira e Patrimonial; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e outros para os Serviços Administrativos e 

Operativos da Área Técnica Municipal; ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e outros para a Área de Educação Sócio-

Cultural e Apoio ao Desenvolvimento; ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Aquisição e Grandes Reparações no Equipamento de Transporte Municipal da Área 

Técnica Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Participação do Município nos Impostos do Estado – Retenção para o Serviço 

Nacional de Saúde; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Aquisição de Equipamentos Operacionais e de Proteção Civil; ------------------------------ 

 --------  - Eventuais apoios para bens de investimento para a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel; -------------------------------------------------------------- 

 --------  - Apoio a Instituições e Associações de Caráter Social – Transferências Correntes; ------ 

 --------  - Hortas Comunitárias – Construção de Infraestruturas e Aquisição de Equipamento e 

Mobiliário; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Aquisição de Prédios Rústicos de Domínio Público; -------------------------------------------- 

 --------  - Obras de Requalificação do Largo de São Sebastião – Projetos e outros Trabalhos 

Complementares; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 --------  - Ampliação das Redes de Saneamento – Residuais e Pluviais; -------------------------------- 

 --------  - Criação e Reabilitação de Jardins, Fontes e Outros Espaços Públicos no Centro 

Urbano – Orçamento Participativo; ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Construção de Infraestruturas Desportivas no Parque Desportivo Previsto no Plano 

de Urbanização; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Obras de Reparação e Beneficiação e Aquisição de Equipamento de Apoio, nas 

Instalações Desportivas, Piscinas Municipais e Espaços de Recreio e Lazer; ------------------------- 

 --------  - Apoio a Coletividades e Associações Desportivas – correntes e bens de investimento;  

 --------  - Plano Empresarial de S. Brás de Alportel – PESBA; --------------------------------------------- 

 --------  - Pavimentação e Reparação da Rede Viária e Caminhos Existentes;------------------------ 

 --------  - Aquisição de Bens de Consumo e outros para a Feira da Serra; ----------------------------- 

 --------  - Comparticipação para o Desenvolvimento Local e Dinamização Turística. --------------- 

 -------- No âmbito dos projetos “Apoio a Instituições e Associações de Caráter Social – 

Transferências Correntes”, “Apoio a Coletividades e Associações Desportivas – Correntes” e 

Comparticipação para o Desenvolvimento Local e Dinamização Turística”, verifica-se a 

necessidade, não só do reforço do valor da rubrica para o ano de 2016, mas também para os 

anos de 2017 e 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Verifica-se a necessidade de abertura de três novos projetos, um na área da proteção 

civil, com a denominação de “Regularização de Vias e Execução de Aquedutos” e dois na área 

da saúde com as seguintes denominações: “Plano de Medidas de Apoio à Família – Vale + 

Natalidade” e “Unidade Móvel de Saúde – Aquisição de Material de Transporte” este último 

será comparticipado por fundos comunitários no âmbito do novo quadro comunitário. --------- 

 -------- Verifica-se também a necessidade de reforçar algumas rubricas de despesas de 

pessoal, para fazer face ao aumento do salário mínimo nacional, bem como à extinção da 

redução remuneratória para vencimentos acima dos € 1.500,00. -------------------------------------- 

 -------- Para os efeitos, suprarreferidos, recorrer-se-á à globalidade do saldo de gerência do 

ano anterior no valor de € 894.810,53, ao aumento das transferências para os municípios no 

âmbito das participações dos municípios nos impostos do estado em resultado da publicação 

do Orçamento de Estado de 2016 e ao recurso de verbas em outras rubricas do orçamento da 

despesa que se encontram excedentárias. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim, a presente revisão orçamental - 1.ª do ano de 2016, reforçará o orçamento 

inicial em € 939.730,53. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2016, tendo em conta os 

montantes orgânicos das receitas e despesas, fica assim estabelecido, em relação à gestão 

corrente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- RECEITAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Em euros) - 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

RECEITAS 
ORÇAMENTO INICIAL % 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Saldo de 2015   894.810,53 7,42 

Correntes 9.877.014,00 88,87 9.919.706,00 82,29 

Capital 1.237.537,00 11,13 1.239.765,00 10,28 

Somas 11.114.551,00 100,00 12.054.281,53 100,00 

 -------- DESPESAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

DESPESAS 
ORÇAMENTO INICIAL % 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Correntes 9.223.480,00 82,99 9.295.480,00 77,11 

Capital 1.891.071,00 17,01 2.758.801,53 22,89 

Somas 11.114.551,00 100,00 12.054.281,53 100,00 

 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respetivamente na alínea c) do nº 1 do art. 33º e na alínea a) do n.º 1 do art.25.º ambos da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a 1.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 

2016.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, 

aprová-la, por maioria, com a abstenção da Vereadora Anabela Marcos, com apresentação 

de declaração de voto, e submeter estes documentos à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos da competência que a este órgão é atribuída pela alínea c) do n.º 1 do artigo 33º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma proposta do 

senhor presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que abaixo se transcreve: ------------------------------------ 

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

 -------- “Info n.º 14 AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ANO LETIVO 

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

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

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

Belchior Viegas através dos emails de 07 e 14 de abril, propõe-se, nos termos da alínea h) do 

n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de apoio para senhas 

de refeitório aos seguintes alunos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- – Rodrigo Fançony Conde, EB1 da Mesquita, Professora Goreti. - Alteração de escalão 

B para A; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- – Kostian Kraichyi, EB1 n.º 2, Professora Custódia – Novo Aluno – Escalão B; -------------- 

 -------- – Sandra Maria Didier Monteiro, EB1 n.º 1, Professora Elsa – Aluna Itinerante (período 

de 8 dias) – Escalão A; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Quadros em anexo.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- EDIÇÕES DO CENTENÁRIO (POSTAL, SELO E SEPARATA) – PROPOSTA DE OFERTA:- O 

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

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

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

 -------------------------------------------- “EDIÇÕES DO CENTENÁRIO ---------------------------------------- 

 ----------------------------- Postal, selo e separata - Proposta de oferta --------------------------------- 

 -------- A diminuta adesão às edições do centenário, nomeadamente ao postal, selo e 

separata de compilação de 12 destacáveis editados com a agenda São Brás Acontece ao 

longo do ano Comemorativo, faz com que existam ainda em stock um número considerável 

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

 -------- Sobre aquelas edições foi estabelecido um valor de venda, com os seguintes preços: --- 

 --------  - Postal com selo: 3,00€ (deliberação de câmara de 27/1/2015); ---------------------------- 

 --------  - Separata de 12 destacáveis: €2,00 (deliberação de 4/6/2015). ----------------------------- 

 -------- Assim, por forma a promover uma mais vasta difusão das edições acima referidas e a 

sua utilidade e conhecimento, propõe-se dar sem efeito, a partir desta data, os preços 

estabelecidos, definindo-se a sua oferta como lembrança a quem o município considere de 

oferecer e distribuindo aqueles documentos junto de quem os solicitar.” ---------------------------- 

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

 -------- VOTO DE RECONHECIMENTO – OSVALDE STANGE DA SILVA:- Presente uma proposta 
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do senhor presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que abaixo se transcreve: -------------------------------- 

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

 ------------------------------------- “VOTO DE RECONHECIMENTO --------------------------------------------------- 

 --------------------------------------- Osvalde Stange da Silva -------------------------------------------------- 

 -------- No início do presente mês de abril a Marketing4Rest, empresa de 

Consultadoria/Serviços comerciais, constituída por uma equipa com formação e experiência 

em Marketing & PR e CRM & Vendas e que está a desenvolver trabalho em termos de 

marketing especificamente para e em nome dos restaurantes / empresas, apresentou o 

resultado da votação do concurso Algarve´s Best Chef – Osvalde Stange da Silva foi o Chef 

mais votado! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Osvalde Stange da Silva, são-brasense de coração, viveu a infância e adolescência 

neste nosso concelho onde fez e preserva amigos. --------------------------------------------------------- 

 -------- Formado como cozinheiro pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve inicia a sua 

vida profissional como Demi-Chef no Hotel Vila Vita Parc, um Hotel de 5 estrelas, de luxo, 

tendo passado por vários hotéis de 5 estrelas no Algarve e sido Sub-Chef Executivo, aquando 

da abertura do Convento do Espinheiro Hotel em Évora, hotel de 5 estrelas muito 

frequentado pela classe alta portuguesa. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Durante alguns meses trabalhou em Évora e depressa ascendeu a Chef Executivo do 

hotel. Meses depois concretizou outro projeto pessoal com a abertura do seu próprio 

restaurante na sede do nosso concelho, à altura designado de Vila Velha, o qual foi coroado 

de sucesso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mas o sonho comanda a vida… e a vontade de voltar a ser Chef de uma grande 

equipa nunca se desvaneceu, e uma proposta para se tornar formador de Gestão e Produção 

de Cozinha, foi prontamente aceite por Osvalde Silva. Atualmente é Chef Executivo do 

Restaurante Louro do Conrad Hotel, localizado em Quinta do Lago. ---------------------------------- 

 -------- É um exemplo dos vários jovens empreendedores nesta área de que o Município de 

São Brás de Alportel dispõe. É um orgulho poder contar com tantos talentos que, com 

capacidade, motivação e profissionalismo levam longe o nome do Município. --------------------- 

 -------- Assim, reconhecendo a dedicação e o profissionalismo que impõe na sua atividade, a 

motivação que suscita nas equipas que integra e lidera, e a dignificação que promove do 

nome do concelho, venho propor que o executivo municipal, reunido ordinariamente em 18 

de abril de 2016, delibere aprovar um Voto de Reconhecimento a Osvalde Stange da Silva, 

PROPOSTAS 
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felicitar por todo o trabalho desenvolvido e desejar-lhe a continuação da obtenção de muitos 

êxitos.“ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- VALE MAIS NATALIDADE - NORMAS:- Relativamente ao assunto em epígrafe, o 

senhor Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a proposta que seguidamente se 

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

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

 --------------------------------------- “NORMAS ENQUADRADORAS ------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------ PREÂMBULO ------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, atenta aos momentos conturbados 

vividos no país nos últimos anos, e aos impactos refletidos nas rotinas e hábitos de consumo 

da população, em geral, e das famílias, em particular, tem vindo a implementar um conjunto 

de medidas com o intuito de mitigar os condicionamentos sentidos. ---------------------------------- 

 -------- As famílias, como espaço privilegiado de formação de personalidade, de realização 

pessoal e de reforço da solidariedade geracional, devem ser apoiadas e incentivadas na 

consecução do papel insubstituível que desempenham na comunidade. ----------------------------- 

 -------- Neste contexto, encontra-se a Câmara Municipal a estruturar um Plano de medidas 

de apoio vocacionadas para o reforço e capacitação do papel das famílias na construção de 

uma sociedade cada vez mais justa e inclusa que passam pela criação e atribuição dos 

seguintes instrumentos de incentivo: Vale + Educação, Vale + Natalidade e Vale + Saúde. ----- 

 -------- Este Plano pressupõe uma implementação faseada, que teve o seu início no 

lançamento da primeira medida – atribuição do Vale + Educação aos alunos do 1.º ciclo do 

ensino básico no ano letivo 2015/2016. Pretende-se, no decurso deste ano de 2016 dar 

continuidade a esta medida e dar início a duas novas medidas, nomeadamente: o Vale + 

Natalidade e o Vale + Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim, considerando que: ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A crescente intervenção da Câmara Municipal de São Brás de Alportel no âmbito das 

políticas públicas sociais e de apoio às famílias procura promover a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como estimular uma maior atratividade em relação ao concelho; ------ 

 -------- As famílias têm vindo a confrontar-se gradualmente com um decréscimo nos 

respetivos orçamentos familiares; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Importa continuar a desenvolver mecanismos de apoio às famílias e aos indivíduos 
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económica e socialmente mais desfavorecidos, sem descurar cumulativamente as políticas de 

incentivo à família enquanto célula fundamental de socialização e espaço privilegiado de 

realização pessoal, não obstante a sua condição económica; ------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal perspetiva a família como um espaço privilegiado de realização 

pessoal que se debate atualmente com limitações de diversa ordem, sendo dever das várias 

organizações promover a sua cooperação, apoio e incentivo como forma de assegurar um 

futuro melhor para a comunidade são-brasense e para os seus jovens; ------------------------------ 

 -------- A implementação de medidas autárquicas especificamente direcionadas para as 

famílias, com incentivos adicionais que cooperem para controlar e contrariar as dificuldades 

com que se deparam, afigura-se pois pertinente; ---------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tem interesse em promover incentivos específicos que conduzam 

ao aumento da natalidade no concelho, num contexto nacional onde prevalecem uma baixa 

taxa de natalidade e uma população envelhecida, numa tendência que tem vindo a acentuar-

se nas últimas décadas; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É atribuição do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da sua 

população, nos termos do n.º 1 do art.º 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ------------ 

 -------- A autarquia tem por uma das suas missões prioritárias contribuir para a dinamização 

económica do concelho, pelo que procura, ao conceder este tipo de apoios às famílias, 

contribuir, cumulativamente, para a dinâmica do comércio local. ------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal estipula as presentes normas para efeito da definição do Vale + 

Natalidade e dos procedimentos relativos à utilização do mesmo. ------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------- Artigo 1.º ------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------- Lei habilitante --------------------------------------------------- 

 -------- As presentes normas foram elaboradas ao abrigo do disposto no artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa e nos termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 2.º ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------- Objeto -------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal concede um incentivo financeiro à natalidade e à adoção no 

concelho de São Brás de Alportel, mediante a atribuição do Vale + Natalidade. ------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 3.º ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------ Objetivo ------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2016/04/18  Página 14 

 -------- A Câmara Municipal acresce a sua aposta no apoio às famílias e na promoção da 

natalidade e da adoção, no concelho de São Brás de Alportel, ao mesmo tempo que contribui 

para a economia local. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 4.º ------------------------------------------------------ 

 -----------------------Montante do incentivo de apoio à Natalidade e Adoção ----------------------- 

 -------- O incentivo à Natalidade e à Adoção efetua-se através da atribuição do Vale + 

Natalidade com um incentivo financeiro no valor de €100,00 (cem euros), desdobrado em 

quatro (4) montantes individualizados de € 25 (vinte e cinco euros). ---------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 5.º ------------------------------------------------------ 

 --------------------------------- Aplicação, Destinatários e Beneficiários ---------------------------------- 

 -------- 1 - As presentes normas aplicam-se às crianças nascidas e adotadas no período de 1 

de janeiro de 2016 a 31 de dezembro do mesmo ano. ---------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A elaboração da listagem das crianças que cumprem os requisitos abaixo, e por 

isso abrangidos pelo Vale + Natalidade, será disponibilizada pela Unidade de Cuidados na 

Comunidade Al-Portellus (Centro de Saúde de São Brás de Alportel), em tempo útil, à Câmara 

municipal de São Brás de Alportel. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - São beneficiários os indivíduos isolados ou inseridos em agregados familiares 

residentes e recenseados no Concelho de São Brás de Alportel e desde que preencham as 

condições gerais de atribuição constantes nas presentes normas. ------------------------------------- 

 -------- 4 - Podem requerer o incentivo à natalidade: ------------------------------------------------------ 

 -------- a) Os progenitores, em conjunto, casados entre si, ou vivendo em união de facto, nos 

termos da lei, com quem a criança resida; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) O/A progenitor/a a quem caiba, nos termos legais, o exercício das 

responsabilidades parentais sobre a criança e com quem esta resida; -------------------------------- 

 -------- c) O/A progenitor/a junto de quem, em caso de divórcio ou separação judicial de 

pessoas e bens, tenha sido fixada casa de residência da criança e com quem esta resida; --------- 

 -------- d) Qualquer pessoa singular a quem, por decisão judicial ou administrativa das 

entidades ou organismos legalmente competentes, a criança esteja confiada e com quem a 

mesma resida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------- Artigo 6.º ------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------- Condições gerais de atribuição ---------------------------------------- 

 -------- 1 - São condições de atribuição do incentivo, cumulativamente: ------------------------------ 
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 -------- a) Que a criança se encontre registada como natural do concelho de São Brás de 

Alportel, salvo no caso das situações resultantes de processo de adoção; --------------------------- 

 -------- b) Em caso de adoção que a criança na data legal de adoção tenha idade inferior ou 

igual a 12 anos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Que o/a progenitor/a ou requerente do direito ao incentivo residam na área do 

concelho de São Brás de Alportel à data do nascimento ou adoção da criança e estejam 

recenseados na freguesia do mesmo concelho; ------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Caso o/a progenitor/a ou requerente/s não tenha/m idade para o recenseamento, 

deve/m fazer prova logo que reúna/m as condições para o efeito, sob pena de devolver à 

Câmara Municipal o valor do incentivo; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Que a criança resida efetiva e comprovadamente com o progenitor/a /requerente/s. - 

 ----------------------------------------------------- Artigo 7.º ------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------- Utilização ------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - O Vale + Natalidade, desdobrado em 4 (quatro) montantes individualizados, é 

utilizado exclusivamente nos estabelecimentos de comércio local de São Brás de Alportel, na 

aquisição bens e/ou serviços considerados indispensáveis ao desenvolvimento da criança, 

nomeadamente, medicamentos com prescrição médica, puericultura, mobiliário, 

equipamentos, vestuário e calçado, podendo estes montantes serem despendidos em 

simultâneo, ou em estabelecimentos ou momentos distintos. ------------------------------------------ 

 -------- 2 - Os bens e/ou serviços adquiridos podem reportar aos 2 (dois) meses posteriores ao 

nascimento da criança desde que tal ocorra no decurso de 2016, sendo que se exceciona 

deste limite as crianças já nascidas e adotadas em 2016 à data da aprovação das presentes 

normas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 8.º ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------ Validade------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A utilização do Vale + Natalidade ocorre após a aprovação das presentes normas 

e vigora até ao termo do ano de 2016. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Esta medida poderá ser renovada em 2017, por aprovação da Câmara Municipal. -- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 9.º ------------------------------------------------------ 

 ---------------------------------------- Entrega do Vale + Natalidade ----------------------------------------- 

 -------- 1 - O Vale + Natalidade pode ser levantado no edifício sede da Câmara Municipal, 

junto do Gabinete de Apoio à Presidência, devendo o/a progenitor/a fazer prova dessa 
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condição, mediante apresentação do seu cartão de cidadão / bilhete de identidade e do 

boletim de nascimento ou documento comprovativo do registo da criança e/ou documento 

comprovativo da sentença final do processo de adoção. ------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O Vale + Natalidade é desdobrado nos 4 montantes individualizados, devendo ser 

estes levantados em simultâneo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - O/A progenitor/a confirma a receção do Vale + Natalidade mediante assinatura 

em impresso próprio. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Ao/À progenitor/a será dado o Vale + Natalidade o qual deverá ser entregue nos 

estabelecimentos do comércio local, relativamente aos quais a autarquia disponibilizará uma 

lista descriminada, para efeitos de aquisição de bens ou serviços considerados indispensáveis 

ao desenvolvimento saudável e harmonioso da criança. ------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------- Artigo 10.º ----------------------------------------------------- 

 -------------------------------- Apresentação nas lojas do comércio local --------------------------------- 

 -------- 1 - Os bens e serviços solicitados, no âmbito das presentes normas, junto dos 

estabelecimentos de comércio local de São Brás de Alportel devem cingir-se a bens e serviços 

que comprovadamente se destinem às crianças. ----------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O Vale + Natalidade deve ser entregue nestes estabelecimentos para 

posteriormente constituir documento válido para efetivação do pagamento da Câmara 

Municipal à mesma, juntamente com a correspondente fatura. ---------------------------------------- 

 -------- 3 - O/A progenitor/a confirma mediante assinatura em documento disponibilizado 

aos estabelecimentos comerciais da área do Município de São Brás de Alportel, a aquisição 

do bem ou serviço bem como o montante correspondente. --------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------- Artigo 11.º ----------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- Pagamento do Vale + Natalidade -------------------------------------- 

 -------- 1 - O pagamento dos bens e serviços pela Câmara Municipal aos estabelecimentos 

comerciais em causa ocorre mediante a apresentação conjunta dos Vale + Natalidade e das 

correspondentes faturas descriminadas com uma periodicidade quinzenal, e será efetuado 

com um prazo de pagamento de 30 dias. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O prazo limite de entrega de faturas na câmara municipal para efeitos de 

pagamento aos estabelecimentos do comércio local é até seis (6) dias úteis antes do término 

de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------------------------------------------------- Artigo 12.º ----------------------------------------------------- 

 ------------------------- Desconhecimento ou má interpretação das Normas -------------------------- 

 -------- O desconhecimento ou má interpretação das presentes normas não poderão ser 

invocadas para justificar o não cumprimento das suas disposições, nem isentam os infratores das 

sanções que lhe sejam aplicáveis. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------- Artigo 13.º ----------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------Avaliação e Fiscalização -------------------------------------------- 

 -------- 1 - A Câmara Municipal pode, em qualquer altura, requerer ou diligenciar pela obtenção, 

por qualquer meio, de prova idónea, comprovativa da veracidade das declarações apresentadas.  

 -------- 2 - A comprovada prestação de falsas declarações implica, para além do respetivo 

procedimento criminal, a devolução até ao dobro dos montantes efetivamente recebidos. ---------  

 --------- 3 - Nos casos omissos e para dirimir qualquer dúvida suscitada na interpretação das 

presentes normas, competirá ao pelouro da educação efetuar a respetiva análise e 

correspondente decisão.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------- 
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 -------- PROC.º 69/2015 – HENRIQUE MANUEL J. P. CRISTINA E OUTRA – ALMARGENS – 

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

Municipal sob o número 69/2015, em que Henrique Manuel Jesus Parreira Cristina e Outra, 

residentes no sítio dos Almargens, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo a 

ampliação de prédio existente, de que são proprietários no sítio dos Almargens, neste 

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

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

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

termos da informação técnica de 5 de abril de 2016, que abaixo se transcreve e que se 

remete para conhecimento dos interessados. -------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Na informação técnica de 22 de dezembro de 2015 questionou-se a legitimidade do 

requerente, uma vez que foi apresentada uma certidão da conservatória negativa. Vem 

agora o interessado responder à informação técnica transmitindo que o processo de obras 

inicial n.º 217/87, bem como a licença de habitabilidade n.º 165 de 11/12/1990, já tinham 

sido emitidos em seu nome. Refere ainda a Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril, no ponto 

n.º 1 do anexo I, no caso de prédios omissos, poderá ser apresentada “a respetiva certidão 

negativa do registo predial, acompanhada da caderneta predial onde constem os 

correspondentes artigos matriciais”. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Analisando o parágrafo anterior, conclui-se que o interessado apresenta legitimidade 

no presente processo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto informa-se o seguinte: ------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 e pelas 

disposições do Decreto-Lei 73/09 de 31 de março o imóvel localiza-se em: -------------------------- 

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

 --------  - Reserva Agrícola Nacional; -------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Confina a Poente com via não classificada. ----------------------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM e pelas disposições do n.º 9 do 
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Decreto-Lei n.º 73/09 de 31 de março, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

 -------- 1. O prédio localiza-se Almargens, é composto por prédio urbano – edifício com 2 

pisos, tipo t3, destinado a habitação, com área total de 736,00m2, (área bruta de construção 

166,37m2), confina a poente com via não classificada, descrito na Conservatória do Registo 

Predial, requisição n.º 3809 de 16 de setembro de 2015, com a matriz urbana sob o artigo 

n.º 10318; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2. Informa-se que a edificação existente teve génese legal através do processo de 

obras (n.º 217/1981), que possui autorização de utilização n.º 165/1990, datada do dia 11 de 

dezembro de 1990; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3. Analisando a memória descritiva e as peças desenhadas, verifica-se que ao nível do 

rés-do-chão o interessado apenas pretende construir uma escada de acesso já numa área 

impermeabilizada (terraço descoberto), assim sendo a pretensão não carece do parecer da 

CRRA – Algarve, porque não impermeabilizados novos solos; ------------------------------------------- 

 -------- 4. Pretende o requerente ampliar o edifício existente, construindo um quarto, sala de 

jogos e um escritório. Analisando a memória descritiva verifica-se que em termos de áreas a 

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

 --------  - Área bruta de construção inicial 166,37m2; ------------------------------------------------------ 

 --------  - Área de implantação da construção inicial 119,84m2;----------------------------------------- 

 --------  - Ampliação 67,20m2; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Área bruta de construção final 233,57m2; -------------------------------------------------------- 

 --------  - Mantém-se a área de implantação (não existe impermeabilização de solos); ----------- 

 --------  - Mantém-se o número de pisos acima da cota de soleira dois;------------------------------- 

 -------- 5. Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área bruta de 

construção de 67,20m2
, dotando a edificação existente com uma área de 223,10m2. 

Ampliação e alteração não contrariam os dispostos legais definidos pelo artigo 23.º-E, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (nomeadamente a área de construção máxima 

300,00m2 e o aumento do número de pisos); ---------------------------------------------------------------- 

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

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

adjacentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 7. Relativamente às acessibilidades informa o técnico que “a ampliação reporta-se 

apenas ao piso superior da habitação, destinando-se maioritariamente a lazer, em virtude da 

instalação sanitária existente oferecer a possibilidade de adaptação caso necessário, e do 

piso térreo estar dotado de quarto ao abrigo do n.º 1 do 10º artigo Decreto-Lei n.º 163/2006 

de 8 de agosto, excluindo-se do âmbito da aplicação do mesmo.” ------------------------------------- 

 -------- 8. 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.º 09 e 08). ------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto emite-se parecer favorável à pretensão do requerente (ampliação do 

prédio 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, deverá a requerente 

no prazo de 6 meses para apresentar o projeto de especialidades das alterações. ---------------- 

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

 -------- PROC.º 55/2015 – JOSÉ VALÉRIO GONÇALVES BRITO – VALE/MEALHAS – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente o 

processo entrado na Divisão Técnica Municipal sob o número 55/2015, em que José Valério 

Gonçalves Brito, residente na Rua do Emigrante, nesta Vila, solicita a aprovação do projeto 

de arquitetura relativo a alteração e ampliação de prédio existente e construção de piscina, 

de que é proprietária no sítio do Vale das Mealhas, neste município. -------------------------------- 

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

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

termos da informação técnica de 13 de abril de 2016, que abaixo se transcreve e que se 

remete para conhecimento da interessada. ----------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Na sequência da informação técnica de 18 de março de 2016, o requerente fez uma 

junção de elementos no dia 23 de março de 2016. --------------------------------------------------------- 

 -------- Sendo que nessa junção consta o registo da conservatória, termos de 

responsabilidade, calendarização, estimativa orçamental, aditamento da memória descritiva, 

plano de acessibilidade e a reformulação do projeto de arquitetura.---------------------------------- 

 -------- Face aos elementos entregues, estes serviços informam o seguinte: ------------------------- 

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 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 Agro-Florestal;-------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Montado de Sobro e/ou azinho. ------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Confina a poente com linha de água; ------------------------------------------------------------ 

 --------  - Confina a Sul com via não classificada. ---------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 1. O prédio localiza-se no Vale de Mealhas, é composto por prédio urbano – edifício 

de rés-do-chão, composto por vários compartimentos e logradouro, com área total de 

582,00m2, (área descoberta 416,0m2 coberta 166,0m2) confina a sul com caminho, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 17818/20110329 e inscrito a matriz urbana sob 

o artigo n.º 10474; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Analisando a reformulação do projeto de arquitetura bem com a memória 

descritiva, salienta-se o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - “As alterações agora entregues visam um maior aproveitamento das construções e 

dos alinhamentos da situação existente. Sempre que é possível é feita a recuperação de 

todas as paredes que possuem condições adequadas de aproveitamento, ficando integradas 

na construção proposta”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - “Aproveitamento do existente constitui a base do projeto, sendo o não 

aproveitamento, uma solução de último recurso, sempre que não estejam assegurados os 

índices de segurança e salubridade”; -------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - “Considerando o elevado estado de degradação do edifício existente é considerado 

o aproveitamento e o alinhamento de paredes existentes e ainda sempre que possível, o 

aproveitamento das alvenarias de pedra existentes”; ----------------------------------------------------- 

 --------  - “O edifício proposto foi estudado por forma a promover a sua correta inserção na 

paisagem rural”;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - “A intervenção efetua-se numa área definida pela morfologia do terreno com 
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declive acentuado, taludes a sul e talude rochoso, a norte, na cota mais alta”; -------------------- 

 --------  - “Com o objetivo de não elevar o edifício e assim procurar um adequado 

relacionamento formal e funcional com a envolvente, propõe-se a modelação do terreno 

para a implantação do edifício em cota intermédia”; ----------------------------------------------------- 

 --------  - “Pretende-se, assim. Integrar a massa construída com o volume da paisagem 

natural existente, desenvolvendo-se as condições necessárias e adequadas à otimização do 

espaço, protegendo, simultaneamente, o equilíbrio ambiental”; --------------------------------------- 

 --------  - “Toda a moradia foi estudada de modo a garantir um maior conforto térmico com o 

aproveitamento da disposição dos compartimentos”; ---------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Face ao conteúdo do ponto anterior, estes serviços consideram que a proposta 

agora apresentada já se poderá inserir no artigo 23.º-E (obras de conservação, alteração e 

ampliação de construções existentes em solo rural); ------------------------------------------------------ 

 -------- 4 - Uma vez que estamos perante uma área de Montado de sobro e ou azinho, 

devemos ter em conta o Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio com a redação de Decreto-

Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho em que estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e 

azinheiras, em povoamento ou isolados, carece de autorização; introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de 

forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada; e inibe por 25 anos a 

afetação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou 

fortemente depreciados por intervenção ilegal. ------------------------------------------------------------ 

 -------- 5 - Assim sendo, a proposta consiste na ampliação do edifício existente, sendo 

destinado a habitação, com 3 quartos, 1 lavandaria, 1 cozinha, 1 sala comum, uma 

despensa, 2 instalações sanitárias, uma piscina e cave. Analisando a memória descritiva 

verifica-se que em termos de áreas a proposta consiste: ------------------------------------------------- 

 --------  - Área bruta de construção inicial 166,00m2; ------------------------------------------------------ 

 --------  - Ampliação 17,21m2; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Área da cave-piso técnico 147,21m2; -------------------------------------------------------------- 

 --------  - Área bruta de construção final 183,21m2; -------------------------------------------------------- 

 --------  - Cércea máxima 3,37m (manteve-se o numero de pisos); ------------------------------------- 

 --------  - Piscina com aproximadamente 20,0m2; ---------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área bruta de 

construção de 17,21m2
, dotando a edificação existente com uma área de 183,21m2. 
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Ampliação e alteração não contrariam os dispostos legais definidos pelo artigo 23.º-E, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (nomeadamente a área de construção máxima 

300,00m2); Salienta-se que a cave não se contabiliza para área bruta de construção, uma vez 

que é considerado um piso técnico (piso não habitável); ------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 8. O projeto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º 163/06 de 8 de 

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

 -------- 9. 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 

nas peças desenhada 12 e 13;----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 10. Relativamente aos afastamentos verifica-se que a pretensão cumpre os exigidos, 

sendo no caso de muros de vedação 5m ao eixo da via e o portão de entrada 8m, no caso da 

edificação 10m; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto emite-se parecer favorável, 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, deverá a requerente no prazo de 6 meses para apresentar o projeto de 

especialidades das alterações. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- JOÃO RAFAEL COSTA – ALCARIA/ TESOUREIRO – DIREITO À INFORMAÇÃO PARA 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente um requerimento João Rafael Costa, residente no sítio 

de Alcaria – Tesoureiro, neste município, a solicitar informação relativa à construção de uma 

piscina que pretende levar a efeito num prédio localizado no sítio acima referido. --------------- 

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

interessado a informação técnica de 07 de abril 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 
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localização assinalada pelos requerentes, verifica-se que o imóvel localiza-se em: ---------------- 

 --------  - Espaço Agrícola Condicionado; --------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Reserva Agrícola Nacional. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O prédio em causa é abrangido pelos artigos 31º,32º e 35º 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.” ------------------------- 

 -------- LICENÇA DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTO ITINERANTE – CIRCO 

NEDERLAND – RATIFICAÇÃO:- Presente um requerimento de Eva Maria José Van der Berg, 

na qualidade de promotora do Circo Nederland, entrado nestes serviços a 05 de abril 

corrente, a requerer a instalação do circo itinerante, num terreno localizado a poente da 

Avenida da Liberdade, no período de 16 a 17 de abril de 2016. ---------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro - Ratificar o despacho do senhor Presidente de 13/04/2016 a autorizar a 

instalação do circo itinerante; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo - Emitir a licença especial de ruído para os dias de realização dos 

espetáculos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro - Informar o promotor que o espaço deverá ficar devidamente limpo; ---------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 3ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL:- 

Presente uma informação técnica apresentada pelo senhor Presidente, relativa ao assunto 

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

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

 -------- “PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A) Na sequência da deliberação da reunião de Câmara de 22 de fevereiro de 2016 

sobre o início dos trabalhos para efetuar-se a alteração do Plano de Urbanização da Vila de 

São Brás de Alportel, foram realizadas as devidas publicações e divulgações, não tendo 

surgido quaisquer considerações na fase de participação (artigo 88.º do DL n.º 80/2015). ------ 

 -------- Para consideração da reunião de Câmara apresenta-se o respetivo relatório de 

fundamentação e a proposta de alteração ao Plano de Urbanização em causa que se reflete 

essencialmente na planta de zonamento, com a alteração de uma zona de baixa densidade 

para média densidade, e a inscrição de alterações na estrutura rodoviária. Uma vez que se 

tratam de alterações pontuais sem impactes significativos foi considerado dispensável a 

avaliação ambiental no âmbito do artigo 78.º do DL n.º 80/2015 de 14 de maio. ----------------- 

 -------- Neste sentido deve a presente proposta ser analisada em reunião de câmara e em 

caso de aprovação ser remetida para Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

para conferência procedimental nos termos do n.º 3 do artigo 86.º do DL n.º 80/2015 de 14 

de maio.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- B) Por outro lado de forma a cumprir os prazos até à aprovação da Assembleia 

Municipal propõe-se a prorrogação do prazo estabelecido de 30 dias por período igual, no 

âmbito do n.º 6 do artigo 76º do DL n.º 80/2015 de 14 de maio.  -------------------------------------- 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte: ---------------------------------- 

 -------- Primeiro – Aprovar a proposta de alteração do Plano de Urbanização de São Brás de 

Alportel; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Remeter a proposta à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve para conferência procedimental; ---------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro – Prorrogar o prazo do procedimento por mais 30 dias;----------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÕES 
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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 abril de 2016. --------------------- 

 --------  – Fábio Orlando de Sousa Martins, para exercer funções na área de Prevenção dos 

Incêndios Florestais, com início a 04 de abril de 2016. ---------------------------------------------------- 

 --------  – António Carlos de Brito Agostinho, para exercer as funções na área de apoio à 

ação educativa, com início a 04 de abril de 2016. ---------------------------------------------------------- 

 --------  – Gentil do Nascimento André, para exercer as funções na área de serviços gerais, 

com início a 05 de abril de 2016. ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – João Maria Silvestre Viegas, para exercer as funções na área de serviços gerais, 

com início a 06 de abril de 2016. ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Lyudmyla Bobovska, para exercer as funções na área de apoio à ação educativa, 

com início a 07 de abril de 2016. ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Dionísio Martins Rodrigues, para exercer as funções na área dos pedreiros, com 

início a 11 de abril de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Lídia Maria Conceição Martins Ramos, para exercer as funções na área de apoio à 

ação educativa, com início a 12 de abril de 2016. ---------------------------------------------------------- 

 --------  – Mafalda Isabel Mira Barras, para exercer as funções na área de apoio à ação 

educativa, com início a 14 de abril de 2016. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais proponho, que a presente deliberação, seja válida, para todos os pagamentos 

que sejam devidos durante a vigência do contrato. -------------------------------------------------------- 

 -------- À Consideração Superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das 

despesas inerentes à celebração dos contratos de emprego e inserção constantes na 

presente informação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS:- Presente uma informação prestada pelo 

Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que o ocupante do fogo número 75 do 

Bairro Social de 102 fogos, não pagou atempadamente a renda respeitante ao mês em 

curso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL:- A Vice-

Presidente, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a minuta do contrato de arrendamento de 

habitação social, elaborada pelo Gabinete Jurídico, no âmbito do novo Regulamento. A 

minuta fica arquivada nos documentos anexos à presente ata. ---------------------------------------- 

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

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

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

petições despachados pelo Senhor Presidente no período de 05 a 15 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2016/04/18  Página 30 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 1010 a 1040, 

1042 a 1044, 1046 a 1047, 1050 a 1051, 1059 a 1101, 1104 a 1132, 1143 a 1144, 1153, 1161 

no valor de € 63.053,76; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

980 a 1006, 1008 a 1009, 1054 a 1057 no valor de € 40.533,66; --------------------------------------- 

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

outubro de 2013 a que correspondem os documentos de despesa números 974 a 979, 1007 

a 1041, 1045, 1048 a 1049, 1052 a 1053, 1058, 1102 a 1103, 1133 a 1142, 1145 a 1160, 1162 

no valor de € 74.643,91. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 12h15m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. --------------------- 

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

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

 O PRESIDENTE 

  

 


