ACTA Nº 13/11
22-06-11
Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e onze, no Centro Cultural da Junta de Freguesia
de Faro do Alentejo, sob a presidência do Senhor Presidente, Francisco António Galinha Orelha,
realizou-se a décima terceira reunião ordinária deste Órgão Executivo, com a participação dos
Senhores Vereadores João Manuel Casaca Português, Francisco Xavier Candeias Fitas e Maria
Teresa Horta Pendilhas Calado. --------------------------------------------------------------------------------Participaram também nos trabalhos o Jurista - Chefe da Divisão de Administração Geral, Vítor
Manuel Parreira Fialho, a quem incumbe a função de prestar os esclarecimentos julgados
necessários aos assuntos presentes a reunião de Câmara, e ainda a Técnica Superior Maria Jacinta
Cardoso Grilo, a quem foi atribuída a tarefa de secretariar as reuniões do órgão executivo. ----------Faltou o Sr. Vereador Carlos José Maltez Almeida por motivos de ordem profissional que se prende
com a deslocação ao estrangeiro. ------------------------------------------------------------------------------A reunião teve início às nove horas e trinta minutos, depois de todos os membros da Câmara terem
tomado os seus lugares e se verificar existir quórum.--------------------------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------Interveio o Sr. Vereador Francisco Fitas para questionar sobre qual a empresa e que tipo de
procedimento adoptado para execução do asfaltamento da EN258 no respeitante à entrada de Cuba.
O Sr. Presidente informou que tendo em conta que aquela área se encontra dentro do perímetro
urbano é da responsabilidade da Câmara pelo que após auscultação do mercado, optaram por
adjudicar à empresa que estava em obra que apresentou valor mais baixo através de procedimento
de ajuste directo estando incluído no preço a pintura da estrada. O valor é de 7,00€ /m2 num total
aproximado de 13.500,00 €. As insistências junto da Estradas de Portugal irão continuar tendo em
conta que esta reparação não satisfaz as necessidades do município. -------------------------------------Outra questão colocada pelo Sr. Vereador prende-se com uma situação que ocorreu com cidadãos
de etnia cigana na freguesia de Faro do Alentejo. -----------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que existiram duas situações com cidadãos de etnia cigana,
nomeadamente foram encontrados os seus cavalos a passear dentro da povoação de Faro do
Alentejo e não se encontrando ninguém a guardar os mesmos já tendo feito alguns danos podendo
daí advirem situações mais problemáticas como acidentes de viação, até que alguém reclamasse a
sua posse o Sr. Presidente disponibilizou um casão, sua propriedade, para os guardar tendo
solicitado a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Cuba. ----------------------------------------------------O Sr. Vereador João Português, tendo visto publicitado no site da Câmara e num outdour colocado
no Parque Empresarial de Cuba fazendo menção ao preço de venda do m2 por lote no valor de
5,00€ questiona sobre o porquê de tal procedimento uma vez que nada foi deliberado em reunião de

câmara sobre esta matéria não lhe parecendo correcta esta situação podendo considerar-se
publicidade enganosa. -------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que é um placard meramente informativo tendo-se criado para o efeito
um valor simbólico tendo em conta que por um valor superior o município terá que devolver o
restante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Vítor informa que a candidatura foi à câmara bem como a aprovação do projecto. Chegou-se
àquele valor tendo em conta a deliberação tomada sobre os assuntos mencionados anteriormente.
Na candidatura está contemplado o valor de 150.000,00€ (que dividido pelo número de lotes resulta
em 5€/m2). Sendo este um projecto gerador de receitas teremos que devolver as receitas que
viermos a obter na alienação dos lotes à União Europeia. Informa que fará chegar documento
contendo a sustentabilidade deste valor. ----------------------------------------------------------------------Mais questiona o Sr. Vereador relativamente a Vale de Aradas, uma vez que teve conhecimento que
foi construído um kartódromo e que foi solicitada licença para realização de provas desportivas,
qual a situação do processo, quando é que a Câmara teve conhecimento desta situação e o porquê
de não ter vindo este assunto à Câmara. ----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente refere que teve conhecimento desta situação há relativamente pouco tempo, na
sexta-feira passada. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Dr. Vítor refere que deu entrada um pedido de licenciamento tendo sido devolvido para pedido
de esclarecimentos ao requerente. No que respeita ao evento foi indeferido o pedido, dado
conhecimento ao promotor e remetido para a GNR para conhecimento que o evento era
clandestino. Será entregue aos Vereadores cópia da documentação com o teor integral do
procedimento relacionado com este assunto. -----------------------------------------------------------------Foram chamados a esta reunião o Fiscal Municipal, Francisco Cerejo, e o Arquitecto Hélder
Caseiro, para prestarem esclarecimentos mais detalhados sobre esta matéria. --------------------------Foram dadas indicações para que os técnicos procedessem às diligencias necessárias para aferir
com exactidão que construções existem no local e disso elaborassem auto de notícia. ----------------BALANCETE DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 21 DE JUNHO DE 2011: €
537.091,17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES DIVERSAS: ----------------------------------------------------------------------------1 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2010. ---------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara, para aprovação o Relatório de Gestão Consolidado 2010 bem como as
demonstrações financeiras consolidadas, documento que se anexa à presente acta e se dá por
integralmente reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Financeira nº 72/11 delibera
aprovar o Relatório de Gestão Consolidado 2010. -----------------------------------------------------------

2 – SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO ANO 2011 – ALTERAÇÃO DA
MODALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO
DETERMINADO PARA TERMO INCERTO – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO POR
PARTE DO ORGÃO DELIBERATIVO – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL PELO
ORGÃO EXECUTIVO NO RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES COM RELAÇÃO
JURÍDICA DE E MPREGO PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO OU SEM
RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO PREVIAMENTE ESTABELECIDA. ----Foi presente à câmara Informação da Secção de Recursos Humanos nº 49/11 relativa a uma
segunda alteração ao mapa de pessoal do ano 2011 em virtude da alteração da modalidade da
relação jurídica de emprego público por tempo determinado para termo incerto bem como sobre a
necessidade de aprovação por parte do órgão deliberativo e de emissão de parecer favorável pelo
órgão executivo no recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por
tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida para as
situações nela descritas, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente
reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera propor à Assembleia
Municipal, ao abrigo das competências que lhe são cometidas pelo n.º 2, do art. 3º do Decreto-Lei
n.º 209/2009, de 3 de Setembro, articulado com o art. 5º da lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
que aprove as seguintes alterações ao mapa de pessoal do Município de Cuba para o ano 2011: ------ Extinção de 3 lugares de Assistente Técnicos por tempo determinado; ---------------------------------- Extinção de 4 Professores por tempo determinado; --------------------------------------------------------(quando ocorrer a caducidade dos contratos que se encontram a decorrer) ------------------------------- Criação de 3 lugares de Assistentes Técnicos, na área de actividade de actividade de Componente
de Apoio à família, a termo incerto; ----------------------------------------------------------------------------- Criação de 4 lugares de professor a termo incerto; ---------------------------------------------------------Mais delibera a Câmara, por unanimidade, autorizar nos termos previstos do n.º 3, do art. 10º da Lei
n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, o recrutamento excepcional previsto no n.º 2, do mesmo artigo,
emitindo parecer favorável no recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego
público por tempo determinado ou sem relação jurídica de emprego público previamente
estabelecida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------3 – OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DO PARQUE EMPRESARIAL DE CUBA – INDICE
MÁXIMO DE CONSTRUÇÃO POR LOTE – PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE
CUBA – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO PLANO DE
URBANIZAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação do Chefe da DAG nº 15/11, relativa a uma proposta de alteração

parcial do Plano de Urbanização da Vila de Cuba, nomeadamente no que concerne ao índice de
construção por lote, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido.
A Câmara, por unanimidade, delibera determinar o início do procedimento referente à primeira
alteração do Plano de Urbanização da Vila de Cuba, aprovado pela Assembleia Municipal em 19 de
Outubro de 2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 08 de Janeiro de 2008, a
qual se consubstancia na alteração aos artigos 56º. e 61º. do Regulamento do Plano, visando
aumentar o índice máximo de construção nas UOP 5 e 6 ( Espaço Multiusos/ Parque Empresarial)
de 0,5 para 0,75, constatando que a alteração agora preconizada está dentro dos limites máximos
consignados na Portaria n.º 216-B/2008, de 03 de Março, diploma legal que actualmente disciplina
esta temática. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Mais delibera a Câmara, por unanimidade, o seguinte: -----------------------------------------------------a) Que a alteração proposta não será sujeita a avaliação ambiental nos termos do disposto no
Decreto -Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro e do Decreto -Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, uma
vez que a alteração não é susceptível de produzir efeitos negativos no ambiente, nos termos do
Decreto -Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro; --------------------------------------------------------------b) Estabelecer o prazo de 60 dias para elaboração da alteração do Plano de Urbanização; ------------c) Fixar o prazo de 15 dias para o período de participação pública nos termos do disposto no n.º 2
do artigo 77.º do RJIGT, sendo este destinado à formulação de sugestões e à apresentação de
informações sobre questões que possam ser consideradas no processo de elaboração do Plano; -----d) – Ao abrigo do art.º 75-C do RJIGT determinar a não necessidade de existência de Comissão de
Acompanhamento nesta alteração parcial do PU. ------------------------------------------------------------4 – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE CUBA – PONTO DA SITUAÇÃO. -----Foi presente à Câmara, para conhecimento, Informação da Secção de Serviços Financeiros nº 71/11
relativa à situação financeira do Município de Cuba, documento que se anexa à presente acta e se
dá por integralmente reproduzido. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara toma conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------5 – CARLOS MANUEL MIMOSO RATO – PEDIDO LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. ---Solicita Carlos Manuel Mimoso Rato licença especial de ruído para realização de um baile, que terá
lugar na Travessa do Candeias, em Cuba, no próximo dia 02 de Julho de 2011, no horário
compreendido entre as 18.00h e as 04.00h. -------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 112/11 e ao
abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de 17/01, delibera emitir a licença especial de ruído
no horário compreendido entre as 18.00 e as 04.00 horas, devendo o requerente tomar as medidas
necessárias para a prevenção e redução do ruído. -----------------------------------------------------------6 – TERTÚLIA DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE CUBA – PEDIDO

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. ------------------------------------------------------------------------Solicita a Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Cuba licença especial de ruído para
realização de um Arraial de Santos Populares e Tourada nas Antigas Escolas Primárias de Cuba no
dia 22 de Junho de 2011, no horário compreendido entre as 22.00h e as 06.00h. -----------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 137/11 e ao
abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de 17/01, delibera emitir a licença especial de ruído
no horário compreendido entre as 22.00 e as 04.00 horas, devendo o requerente tomar as medidas
necessárias para a prevenção e redução do ruído. -----------------------------------------------------------7 – TERTÚLIA DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE CUBA- PEDIDO DE
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS. --------------------------------------------------------------Solicita a Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Cuba a isenção do pagamento das taxas
devidas pela emissão de licença especial de ruído e de recinto improvisado para realização de um
Arraial de Santos Populares e Tourada, nas Antigas Escolas Primárias de Cuba no dia 22 de Junho
de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 139/11 delibera
conceder à Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Cuba a isenção do pagamento das taxas
devidas no âmbito da realização de um Arraial de Santos Populares e Tourada. ------------------------8 – GRUPO CORAL “OS CEIFEIROS DE CUBA” – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO –
RATIFICAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara o despacho do Sr. Presidente, que deferiu favoravelmente a emissão de
licença especial de ruído solicitada pelo Grupo Coral “Os Ceifeiros de Cuba”, para a realização de
um Espectáculo de Cante, Folclore e Marchas Populares, que teve lugar no Largo da Bica, em
Cuba, no passado dia 18 de Junho de 2011, no horário compreendido entre as 20h30 e as 02h00. --A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 140/11,
ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar
aquele despacho do seu Presidente. ----------------------------------------------------------------------------9 – GRUPO CORAL “OS CEIFEIROS DE CUBA” – PEDIDO DE ISENÇÃO DO
PAGAMENTO DE TAXAS – RATIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------Foi presente à Câmara o despacho do Sr. Presidente, que deferiu favoravelmente a isenção do
pagamento das taxas devidas pela emissão de licença especial de ruído para a realização de um
Espectáculo de Cante, Folclore e Marchas Populares que teve lugar no Largo da Bica, em Cuba, no
passado dia 18 de Junho de 2011. ------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 141/11,
ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar
aquele despacho do seu Presidente. -----------------------------------------------------------------------------

10 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CUBA –
PEDIDO LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. ------------------------------------------------------------Solicita a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba licença especial de ruído
para realização de Variedades Taurinas, na Arena Multiusos de Cuba, no próximo dia 25 de Junho
de 2011, no horário compreendido entre as 18.00h e as 21.00h. ------------------------------------------A Câmara, por maioria tendo-se ausentado o Sr. Vereador João Português por se encontrar
impedido nos termos da lei, com base na Informação da Secção Administrativa nº 131/11 e ao
abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de 17/01, delibera emitir a licença especial de ruído
no horário compreendido entre as 18.00 e as 21.00 horas, devendo o requerente tomar as medidas
necessárias para a prevenção e redução do ruído. -----------------------------------------------------------11 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CUBA PEDIDO DE CEDÊNCIA DA ARENA MULTIUSOS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
TAXAS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba a cedência da Arena
Multiusos de Cuba bem como a isenção do pagamento das taxas devidas para realização de
Variedades Taurinas no próximo dia 25 de Junho de 2011. ------------------------------------------------A Câmara, por maioria tendo-se ausentado o Sr. Vereador João Português por se encontrar
impedido nos termos da lei, com base na Informação da Secção Administrativa nº 142/11 delibera
ceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba a Arena Multiusos de Cuba,
bem como delibera isentar a referida associação do pagamento das taxas devidas. --------------------12 – CRISTIANO SIMÃO BEXIGA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO.
Foi presente à Câmara o despacho do Sr. Vice-Presidente, em substituição do Sr. Presidente no
âmbito das competências que lhe foram delegadas, que deferiu favoravelmente a emissão de
licença especial de ruído solicitada Por Cristiano Simão Bexiga, para a realização de um
Espectáculo de Karaoke, que teve lugar no Bar do Jardim dos Combatentes, em Cuba, no passado
dia 17 de Junho de 2011, no horário compreendido entre as 21h00 e as 02h00. ------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 147/11,
ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar
aquele despacho do seu Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------------------13 – CRISTIANO SIMÃO BEXIGA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO.
Foi presente à Câmara o despacho do Sr. Vice-Presidente, em substituição do Sr. Presidente no
âmbito das competências que lhe foram delegadas, que deferiu favoravelmente a emissão de
licença especial de ruído solicitada Por Cristiano Simão Bexiga, para a realização de um Desfile de
Marchas Populares, que teve lugar no Bar do Jardim dos Combatentes, em Cuba, no passado dia 19
de Junho de 2011, no horário compreendido entre as 21h00 e as 02h00. ---------------------------------

A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DAG - Secção Administrativa nº 148/11,
ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua redacção actual, delibera ratificar
aquele despacho do seu Vice-Presidente. ---------------------------------------------------------------------14 – JUNTA DE FREGUESIA DE CUBA – PEDIDO LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO. ----Solicita a Junta de Freguesia de Cuba licença especial de ruído para realização de um Baile que terá
lugar no Parque Manuel de Castro, em Cuba, no próximo dia 25 de Junho de 2011, no horário
compreendido entre as 20.30h e as 04.00h. -------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 149/11 e ao
abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de 17/01, delibera emitir a licença especial de ruído
no horário compreendido entre as 20.30 e as 04.00 horas, devendo o requerente tomar as medidas
necessárias para a prevenção e redução do ruído. -----------------------------------------------------------15 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA RUIVA – PEDIDO LICENÇA ESPECIAL DE
RUÍDO E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS. -------------------------------------------------Solicita a Junta de Freguesia de Vila Ruiva licença especial de ruído para realização das Festas em
honra de Nossa Senhora da Encarnação nos dias 13, 14 e 15 de Agosto de 2011, no horário
compreendido entre as 21.30h e as 04.00h bem como a isenção do pagamento das taxas devidas
pela realização do evento. ---------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 145/11 e ao
abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de 17/01, delibera emitir a licença especial de ruído
no horário compreendido entre as 21.30 e as 04.00 horas, devendo o requerente tomar as medidas
necessárias para a prevenção e redução do ruído bem como isentar a Junta de Freguesia de Vila
Ruiva do pagamento das taxas devidas pela realização do evento. ---------------------------------------16 – RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL - ANA MARIA VARGAS ISAÍAS VASCO. --------Foi presente à Câmara Informação da DAG/Secção Administrativa nº 135/11 relativa a um pedido
para retirada do agravamento da renda da habitação social sita na Rua Horta do Bicho Lote 1, r/c
Dt.º referente ao mês de Junho de 2011, efectuado por Ana Maria Vargas Isaías Vasco alegando
desconhecimento do facto da renda poder ser paga até ao dia 20 de cada mês, documento que se
anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. ---------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera que seja retirado o
agravamento da renda da habitação social sita na Rua Horta do Bicho Lote 1, r/c Dt.º referente ao
mês de Junho de 2011, cuja arrendatária é a Sra. Ana Maria Vargas Isaías Vasco. ---------------------17 – JORGE JOAQUIM GALINHA PIRES – PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE
LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CHURRASQUEIRA “A
BRASA”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação da DOU/Fiscalização nº 160/11 relativa a um pedido de

confirmação de localização do estabelecimento comercial denominado Churrasqueira “A Brasa”,
efectuado por Jorge Joaquim Galinha Pires, documento que se anexa à presente acta e se dá por
integralmente reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera confirmar que o
Estabelecimento Comercial denominado Churrasqueira”A Brasa” propriedade de Jorge Joaquim
Galinha Pires, está sito na Estrada da Circunvalação, nº 14-A, em Cuba. -------------------------------18

–

JOÃO

MANUEL MENDES

COELHO

–

PEDIDO

DE

CERTIDÃO

DE

ENQUADRAMENTO EM PDM. ---------------------------------------------------------------------------Solicita João Manuel Mendes Coelho, certidão comprovativa de que o arranque de 3 oliveiras no
prédio nº 75-F, sito em “Águas de Lebre de Baixo”, em Vila Alva, tendo em vista a plantação de
vinha, não contraria o disposto no PDM. ---------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica delibera emitir a referida certidão,
uma vez que o prédio não possui interferência com solos de RAN ou de REN, estando inserido em
áreas vocacionadas para usos silvo-pastoris à base de Montados e Pastagens, com aptidão para
algumas culturas agrícolas, quando espessos e bem drenados, nos termos da Planta de
Ordenamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------19 – HERDEIROS DE JOSÉ FRANCISCO BICHO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE
DESTAQUE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitam os Herdeiros de José Francisco Bicho o destaque de uma parcela com a área de 270,30
m2 no prédio urbano inscrito na respectiva matriz sob o art.º nº 6, da freguesia de Cuba, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o nº 2946/20071120. -----------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação Técnica delibera deferir a pretensão do
requerente ressalvando no entanto que de acordo com o disposto no nº 6 do art.º 6 do DL nº
26/2010 de 30 de Março, não será permitido efectuar na área correspondente ao prédio originário,
novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados do destaque anterior bem
como nos termos do nº 7 do mesmo artigo do mesmo diploma, o condicionamento da construção
bem como o ónus do não fraccionamento previstos nos nos 5 e 6 devem ser inscritos no registo
predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada
qualquer obra de construção nessas parcelas. ----------------------------------------------------------------20 – ASSEMBLEIA DISTRITAL DE BEJA – COMPARTICIPAÇÕES DOS MUNICÍPIOS
PARA 2011 – SESSÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 – MÊS DE JUNHO
DE 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita a Assembleia Distrital de Beja o pagamento das comparticipações devidas pelo Município
de Cuba referentes ao 2º, 3º e 4º trimestre de 2010 bem como aos meses de Fevereiro, Março, Abril,
Maio e Junho de 2011, impreterivelmente até ao dia 20 do mês em curso para obviar a persistente

falta de liquidez que tem impedido o cumprimento de diversas obrigações financeiras e permitir a
satisfação atempada dos encargos com o pessoal. -----------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, delibera que se proceda ao pagamento das comparticipações em
dívida no valor de € 5 431,00. ----------------------------------------------------------------------------------21 – MUNICIPIO DE REDONDO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE PENDÕES PUBLICITÁRIOS. -------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação da DAG/Secção Administrativa nº 143/11 relativa a um pedido
de autorização para colocação de pensões publicitários efectuado pelo Municipio de Redondo, para
promoção da iniciativa alusiva às “Ruas Floridas Redondo” no período que media 30 de Julho e 7
de Agosto de 2011, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido.
A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera autorizar a colocação de
pensões publicitários solicitada pelo Município de Redondo. ---------------------------------------------22 – EMÍLIA MARIA SALVADO BORGES RIBEIRO DOS SANTOS – PEDIDO DE
COLOCAÇÃO DE SINAL DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO. --------------------------------Foi presente à Câmara Informação da DOU/Fiscalização nº 161/11 relativa a um pedido de
autorização para colocação de um sinal de estacionamento proibido no portão da residência sita na
Travessa do Carmo, nº 15, em Cuba, propriedade de Emília Maria Salvado Borges Ribeiro dos
Santos, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. -------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera autorizar Emília Maria
Salvado Borges Ribeiro dos Santos a colocar um sinal de estacionamento proibido no portão da sua
residência sita na Travessa do Carmo, nº 15, em Cuba. ----------------------------------------------------23 – RENDAS EM ATRASO – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. --------------Foi presente à Câmara Informação do Serviço de Apoio Jurídico nº 40/11, documento que se anexa
à presente acta e se dá por integralmente reproduzido, relativa a um pedido de pagamento em
prestações do total em dívida referente a rendas em atraso que ascende a € 360,00, do prédio sito na
Travessa dos Jasmins, nº 7, em Cuba, apresentado por Carolina Rosa Carvoeiras Camacho, bem
como que lhe seja retirado o agravamento no valor de € 180,00. -----------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera que seja retirado o
agravamento das rendas em atraso bem como autoriza a arrendatária a efectuar o pagamento das
rendas em atraso em 24 tranches mensais no valor de € 15,00 conjuntamente com o pagamento da
renda do mês que se vença. -------------------------------------------------------------------------------------24 – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE RENDA
HABITACIONAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação do Serviço de Apoio Jurídico nº 42/11, documento que se anexa
à presente acta e se dá por integralmente reproduzido, relativa a um pedido efectuado por Vera

Lúcia Campenha O. V. Pinho, para autorização do pagamento em prestações das rendas em atraso a
partir do dia 20 de cada mês em virtude de ser nessa data que recebe a prestação social. -------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera deferir a pretensão da
requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------25 – SERVIÇO SOCIO CULTURAL – ACÇÃO EDUCATIVA – ADENDA À INFORMAÇÃO
Nº 13/11 – REGULARIZAÇÃO DE MENSALIDADES EM DÍVIDA DO SERVIÇO DE
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) – FÁBIO MIGUEL FITAS CAGARELHO.
Foi presente à Câmara uma Adenda à Informação do Serviço Socio Cultural/Acção Educativa nº
13/11 relativa à Regularização das mensalidades em dívida do Serviço de Componente de Apoio à
Família (CAF) solicitado por Tânia Jesus Fitas Martins, em que é solicitado que a Câmara delibere
sobre a possibilidade de retirar o agravamento das referidas mensalidades. -----------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação do serviço Socio-Cultural/Acção Educativa
nº 14/11 delibera que seja retirado o agravamento das mensalidades em dívida referentes ao Serviço
de Componente de Apoio à Família (CAF) solicitado por Tânia Jesus Fitas Martins. -----------------26 – CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DIOGO DIAS MELGAZ,
UNIPESSOAL, LDA. – O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL – O DEVER DE RELATAR E
APRESENTAR CONTAS. ------------------------------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação do Chefe de Divisão de Administração Geral nº 16/11 relativa
ao Relatório de Gestão do ano de 2010 do Centro de Estudos Diogo Dias Melgaz, Unipessoal, Lda.,
documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. -----------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação e ao abrigo do art.º 65º do Código
das Sociedades Comerciais e art.º 29º da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro, delibera aprovar o
Relatório de Gestão do ano de 2010 do Centro de Estudos Diogo Dias Melgaz, Unipessoal, Lda. --27 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CUBA E
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE CUBA EM MATÉRIA DE
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR E DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE CUBA – ADENDA. -----------------Foi presente à Câmara Informação do Serviço de Apoio Jurídico nº 44/11 relativa a uma adenda ao
protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Cuba e o Agrupamento de Escolas do
concelho de Cuba em matéria de gestão e manutenção de estabelecimentos de Educação PréEscolar e do Ensino Básico do concelho de Cuba, documento que se anexa à presente acta e se dá
por integralmente reproduzido. ---------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera aprovar as alterações
propostas ao referido protocolo. -------------------------------------------------------------------------------28 – MORAIS LEITÃO, GALVÃO TELES, SOARES DA SILVA – EMISSÃO DE PARECER

– PEDIDO DE DIVISÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS. -------------------------------------------------Solicita a Sociedade de Advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva em representação
da empresa Elousa Portugal – Produtos Alimentares, S.A., no seguimento de deliberação tomada
em reunião de Câmara de 25.05.2011, declarar nada ter a obstar à divisão de cada um dos prédios a
seguir mencionados em dois prédios distintos, um de cada lado da Estrada Municipal 1007,
nomeadamente os prédios, Herdade do Trolho e Herdade de Belmeque em Herdade do Trolho A e
Herdade do Trolho B e Herdade de Belmeque A e Herdade de Belmeque B, documento que se
anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. ---------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Jurídica nº 43/11 delibera
certificar o seguinte: Em termos de parecer de divisão dos prédios, conforme informação jurídica
não se prevê competências específicas da Câmara em matéria de fraccionamento de prédios
rústicos redundando assim na sua incompetência material para se pronunciar sobre esta questão. A
única competência que a Câmara Municipal terá será a de certificar para efeitos de desanexação
registral em função dos instrumentos de ordenamento do território o enquadramento dos
referenciados prédios rústicos bem como o atravessamento dos mesmos por uma estrada municipal
o qual origina em cada um duas parcelas separadas, autónomas e independentes entre si. ------------29 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SECTORES DE VENDA NO
RECINTO DA FEIRA ANUAL DE CUBA. ---------------------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação do Serviço de Apoio Jurídico nº 45/11 relativa à planta de
localização dos diversos sectores de venda no recinto da Feira Anual de Cuba para aprovação,
documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. -----------------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera aprovar a Planta de
localização dos diversos sectores de venda no recinto da Feira Anual de Cuba. ------------------------30 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CUBA –
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE MATERIAL - RATIFICAÇÃO. --------------------------------------Foi presente à Câmara, para ratificação o Despacho do Sr. Vice-Presidente, em substituição do Sr.
Presidente no âmbito das competências que lhe foram delegadas, que deferiu ao abrigo da alínea a)
do nº 4 do art.º 64 da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua redacção actual, a doação de uma bandeira do
município à Associação dos Bombeiros Voluntários de Cuba. ---------------------------------------------A Câmara, por maioria tendo-se ausentado o Sr. Vereador João Português por se encontrar
impedido nos termos da lei, ao abrigo do nº 3 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua
redacção actual, delibera ratificar aquele despacho do seu Vice-Presidente. ----------------------------31 – PROPOSTA SOBRE A PERCENTAGEM DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DO
FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO (FEF) PARA O ANO DE 2012. -----------------------Foi presente à Câmara Informação do Chefe da DAG nº 13/11 relativa a uma proposta sobre a

percentagem das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) para o ano de
2012, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido. ---------------A Câmara, por unanimidade, com base na referida informação delibera que a percentagem de FEF
como receita corrente para o ano de 2012 seja de 65%. ----------------------------------------------------OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------------------------------------------------------Foi requerido ao abrigo do DL 555/99, de 16/12, na sua redacção actual, o licenciamento da
seguinte obra particular: -----------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÃO PRÉVIA: -----------------------------------------------------------------------------------32 – MANUEL DE CARVALHO LOPES ALVES - PROCESSO Nº 07/11. ------------------------Viabilidade de construção de um pavilhão para apoio a actividade agrícola e pecuária com 30x15m
e telheiro com 15x15m a levar a efeito no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o nº 108 e inscrito na matriz sob o art.º 2-D da freguesia de Vila Alva. --------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica delibera que seja notificado o
requerente do teor da informação para agir em conformidade com a mesma. ---------------------------PROJECTO DE ARQUITECTURA: ----------------------------------------------------------------------33 – DOMINGOS VAZ CARRONDO – PROCESSO Nº 18/11. --------------------------------------Construção de garagem e arrumos no prédio sito na Rua da Alegria, em Cuba. ------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação Técnica, aprova o projecto de arquitectura,
devendo o requerente apresentar no prazo de 6 meses a contar da sua notificação, conforme
determina o nº 4 do artº. 20º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas,
os elementos referidos na citada informação. ----------------------------------------------------------------34 – FILIPE PEREIRA MARTINS – PROCESSO Nº 03/10. -----------------------------------------Instalação de uma Casa de Hóspedes com 2 unidades de alojamento no prédio sito na Rua Dr.
Manuel Marques da Costa, nº 16, em Cuba. -----------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação Técnica, aprova o projecto de arquitectura,
devendo o requerente apresentar no prazo de 6 meses a contar da sua notificação, conforme
determina o nº 4 do artº. 20º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas,
os elementos referidos na citada informação. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO FINAL: ------------------------------------------------------------------------------------35 – VERA CRISTINA HORTA PÁSCOA – PROCESSO Nº 13/11. ---------------------------------Construção de habitação no prédio sito em “Vargo de Baixo” – Art.º 326, Secção L, da freguesia de
Cuba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica defere o licenciamento fixando o
prazo de 6 meses para execução da obra. ---------------------------------------------------------------------36 – FERNANDO DAVID RIBEIRO ANJO – PROCESSO Nº 17/11. --------------------------------

Alteração de fachada e substituição da cobertura do imóvel sito na Rua Dr. João Almeida Tojeiro,
nº 1, em Cuba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica defere o licenciamento fixando o
prazo de 4 semanas para execução da obra. ------------------------------------------------------------------37 – MANUEL CUSTÓDIO BREJO PÓLVORA – PROCESSO Nº 05/11. -------------------------Adaptação de garagem a Agência Funerária a instalar no prédio sito na Travessa do norte, em Cuba.
A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica defere o licenciamento fixando o
prazo de 2 meses para execução da obra. ---------------------------------------------------------------------38 – JOSÉ JOAQUIM FERREIRA CALADO – PROCESSO Nº 12/11. ----------------------------Remodelação de edifício destinado a habitação sito na Rua Augusta, nº 21, em Cuba. --------------A Câmara, por maioria tendo-se ausentado a Sra. Vereadora Teresa Calado por se encontrar
impedida nos termos da lei, com base na informação técnica, defere o licenciamento fixando o
prazo de 4 meses para execução da obra. ---------------------------------------------------------------------39 – RITA ALEXANDRA SANCHO CORREIA VASCO – PROCESSO Nº 41/09. --------------Beneficiação de moradia unifamiliar no prédio sito na Rua da Alegria, nº 40, em Cuba. --------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica delibera que seja emitida licença
especial para acabamentos, pelo prazo de 3 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, ao abrigo do disposto no artº. 83º da L 169/99, de 18/09, na sua
redacção actual, delibera incluir na ordem do dia, dada a urgência de deliberação, os seguintes
assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------40 – CARLOS JÚLIO MOURATA GALANDIM – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE
NÚMERO DE POLÍCIA. -------------------------------------------------------------------------------------Solicita Carlos Júlio Mourata Galandim a atribuição de número de polícia à sua moradia sita no
Loteamento do Antigo Matadouro, Lote 1, em Cuba. --------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação da DOU/Fiscal Municipal nº 163/11, delibera
atribuir à referida moradia o número 33 de polícia e informar o requerente de que a sua morada é
Rua do Bairro Novo da Bica, nº 33. ---------------------------------------------------------------------------41 – HELENA ISABEL FRAGOSO AGOSTINHO – PROCESSO Nº 11/11. ----------------------Construção de edifício destinado a habitação no prédio sito na Rua Dr. João Almeida Tojeiro, 43,
em Cuba. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na informação técnica, defere o licenciamento fixando o
prazo de 6 meses para execução da obra. ---------------------------------------------------------------------42 – JUNTA DE FREGUESIA DE FARO DO ALENTEJO – PEDIDO LICENÇA ESPECIAL
DE RUÍDO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicita a Junta de Freguesia de Faro do Alentejo licença especial de ruído para a realização de um
baile de São João, que terá lugar na Rua Nova, em Faro do Alentejo, no próximo dia 24 de Junho
de 2011, no horário compreendido entre as 21.00h e as 03.00h. ------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, com base na Informação da Secção Administrativa nº 151/11 e ao
abrigo do disposto no art.º 15º do DL nº 9/2007 de 17/01, delibera emitir a licença especial de ruído
no horário compreendido entre as 21.00 e as 03.00 horas, devendo o requerente tomar as medidas
necessárias para a prevenção e redução do ruído. -----------------------------------------------------------43 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA FEIRA ANUAL DE CUBA – NORMAS
ESPECÍFICAS DE ATRIBUIÇÃO DE STANDS. -------------------------------------------------------Foram presentes à Câmara, para aprovação, as normas específicas de atribuição dos stands
disponibilizados pela Câmara Municipal no âmbito da Feira Anual de Cuba – edição 2011,
conforme previsto no nº 4 do art.º 17º (Capítulo V) do Regulamento Municipal de Feiras do
Concelho de Cuba, documento que se anexa à presente acta e se dá por integralmente reproduzido.
A Câmara, por unanimidade, delibera aprovar as normas específicas de atribuição dos stands
disponibilizados pela Câmara Municipal no âmbito da Feira Anual de Cuba – Edição 2011. --------Mais delibera a Câmara designar como membros da Comissão de Abertura os seguintes técnicos: -Efectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dra. Carmen Estrela – Técnica Superior; -------------------------------------------------------------------- Dra. Dulce Lopes – Técnica Superior; ----------------------------------------------------------------------- Dra. Isabel Semião – Técnica Superior; ---------------------------------------------------------------------Suplentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dr. Vítor Fialho – Chefe da DAG; ---------------------------------------------------------------------------- Dra. Cristina Candeias – Técnica Superior. -----------------------------------------------------------------44 – CERCICOA – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL –
PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE. -------------------------------------------------Foi presente à Câmara Informação da DAG/Secção Administrativa nº 136/11 relativa a um pedido
para colocação de publicidade, nomeadamente outdoors feitos de raiz ou em fachadas de imóveis,
efectuado pela CERCICOA – Instituição Particular de Solidariedade Social tendo com objectivo
publicitar as empresas que lhe dão apoio, documento que se anexa à presente acta e se dá por
integralmente reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, delibera que se notifique o requerente do deferimento da pretensão
com os condicionalismos mencionados na citada informação. --------------------------------------------45 – FERNANDO DAVID RIBEIRO ANJO – PROCESSO Nº 17/11. -------------------------------Remodelação/beneficiação de edifício destinado a moradia e comércio sito na Rua Álvaro
Castelões, 16/18, em Cuba. --------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara, por unanimidade, com base na Informação Técnica, aprova o projecto de arquitectura,
devendo o requerente apresentar no prazo de 6 meses a contar da sua notificação, conforme
determina o nº 4 do artº. 20º do DL 555/99, de 16/12, com as alterações que lhe foram introduzidas,
os elementos referidos na citada informação. ----------------------------------------------------------------46 – TERTÚLIA DO GRUPO DE FORCADOS AMADORES DE CUBA – PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DO BAR DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO.
Solicita a Tertúlia do Grupo de Forcados Amadores de Cuba autorização para exploração do bar do
Pavilhão Gimnodesportivo, a título gratuito, durante o período dos jogos concelhios que decorrem
entre 20 de Junho e 09 de Julho de 2011 no horário compreendido entre as 9h e as 24h. ------------A Câmara, por unanimidade, delibera deferir a pretensão do requerente ressalvando que deve ser
dado cumprimento às regras sobre o consumo de bebidas alcoólicas em locais desportivos, não
podem ser confeccionadas refeições no local uma vez que o espaço não está equipado para tal,
devendo ainda a Associação zelar para que não sejam transportadas bebidas para a zona das
bancadas, assumindo integralmente a responsabilidade pelos prejuízos que venham a ser causados
nas infra-estruturas em virtude do incumprimento da exigência anteriormente determinada. ---------47 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE CUBA E O GRUPO
CORAL FEMININO “FLORES DO ALENTEJO”. ----------------------------------------------------Foi presente à Câmara o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Cuba e o Grupo
coral Feminino “Flores do Alentejo”, documento que se anexa à presente acta e se dá por
integralmente reproduzido. -------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do art.º 64º do Lei nº 169/99, de 18/09,
na sua redacção actual, delibera aprovar o referido protocolo. --------------------------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA: ------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o art. 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, para constar lavrou-se a presente acta que aprovada, por unanimidade,
depois de lida em voz alta na presença dos membros da Câmara, que a rubricaram. ------------------Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião pelas 14h30m.--------E eu, Maria Jacinta Cardoso Grilo, Técnica Superior da Câmara Municipal, redigi a presente acta,
que assino com o Senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara,
A Técnica Superior,

