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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

presta-se a seguinte informação à assembleia municipal de São Brás de Alportel acerca da 

atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião ordinária deste 

órgão deliberativo, em 12 de dezembro de 2013. 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL. 

Por solicitação do presidente da câmara municipal, decorreu no dia 17 de dezembro de 

2013, uma reunião entre este e o secretário de estado da administração local, em Lisboa, 

para efeitos de proceder à exposição dos constrangimentos com os quais a autarquia se vê 

confrontada, nomeadamente em termos de contratação de pessoal, e solicitar ao governo 

uma particular atenção para com as autarquias cumpridoras. 

O secretario de estado acolheu positivamente os considerandos explicitados e referiu que 

iria diligenciar no sentido do Orçamento de Estado de 2015 excecionar estas autarquias do 

cumprimento de algumas destas regras, avançando possivelmente com alguns projetos-

piloto, nos quais a câmara municipal de São Brás de Alportel se poderia integrar. 

ii. MINUTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO REEMBOLSÁVEL (EMPRÉSTIMO BEI). 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de 

financiamento reembolsável (empréstimo BEI) e dar poderes ao presidente da câmara 

para o assinar. 

(Reunião – 18/12/2013) 

iii. PAGAMENTO DE QUOTAS - 2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da contribuição 

financeira mensal no valor de € 1.910,00 (mil novecentos e dez euros) e da contribuição 

financeira anual suplementar no valor de € 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete euros) 

do município à AMAL, perante ofício da Comunidade Intermunicipal do Algarve a informar 

acerca dos valores em causa. 

(Reunião – 18/12/2013) 
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A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota anual 

referente a 2014, no valor de € 4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito euros), perante 

fatura remetida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

(Reunião – 11/02/2014) 

iv. Reparação de Edifício Municipal. 

Foram concluídas as obras de reparação no edifício municipal, situado na Travessa do 

Filipe (n.ºs 5 e 7), com empreitada adjudicada a JG Benedito, Lda. e pelo montante de 

€10.504,55 (dez mil quinhentos e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

II. PROTEÇÃO CIVIL. 

i. GERADOR PARA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL. 

No decurso da cerimónia de Natal da AHBVSBA, a câmara municipal e a junta de freguesia 

presentearam esta Associação com cheques no valor de 10000€ e de 5000€, 

respetivamente, com o objetivo de financiar a aquisição de um Gerador. À data atual já se 

encontra no Quartel, estando a decorrer os trabalhos necessários ao seu funcionamento. 

ii. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – 

APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no 

montante de € 144.000,00, dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o 

montante de € 12.000,00, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São 

Brás de Alportel, bem como aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar e dar 

poderes ao presidente para o assinar. 

(Reunião – 28/01/2014) 

III. EDUCAÇÃO. 

i. REPARAÇÕES NOS BALNEÁRIOS DA ESCOLA EB 23. 

Foram concluídas as obras de reparações nos balneários da Escola EB 23, cuja consignação 

ocorreu em 26 de novembro à empresa JG Benedito, Lda, no montante de € 4.128,70 

(quatro mil cento e vinte e oito euros e setenta cêntimos), que vêm melhorar amplamente 

as condições de utilização deste espaço. Foi ainda aprovada, no âmbito do Algarve Central 
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– PRODER, uma candidatura, na linha da eficiência energética, para colocação de painéis 

solares. 

ii. REPARAÇÕES NA ESCOLA EB1 E JI. 

Foram concluídas as obras de reparação na Escola EB1 e JI no âmbito da garantia da obra 

de intervenção na cozinha, adjudicada à empresa Sérgio Caiado Raminhos, Lda, no valor de 

€ 25.630,69 (vinte e cinco mil seiscentos e trinta euros e sessenta e nove cêntimos). 

iii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS TURMAS PARTICIPANTES NO DESFILE DE CARNAVAL. 

No âmbito do apoio da autarquia na área da educação para a celebração de festejos da 

época de carnaval para crianças e jovens, o executivo municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a autorizar a respetiva transferência de verba para o Agrupamento 

de Escolas de São Brás de Alportel, definido no valor de € 1,00 por aluno, que se traduz 

num total de € 670 (seiscentos e setenta euros). 

(Reunião – 28/01/2014) 

iv. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM O MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE FARO E A 

ASSOCIAÇÃO 5 AO DIA. 

Consciente dos benefícios para a saúde do consumo de produtos hortofrutícolas, da sua 

influência na melhoria dos hábitos de consumo alimentar da população no combate à 

obesidade em crianças e adolescentes e da sua contribuição forte para a qualidade de vida 

das crianças e das famílias, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

protocolo a celebrar entre a câmara e a MARF – Mercado Abastecedor da Região de Faro, 

aderindo, deste modo, ao Programa 5 ao Dia, Faz Crescer com Energia. 

Este programa pressupõe deslocações da comunidade escolar ao MARF, para visitas de 

estudo e sensibilização para a premência de um consumo diário de, pelo menos, 5 doses de 

frutas e hortícolas, contribuindo, desta forma, para a prevenção de diversas doenças 

crónicas, nomeadamente a obesidade e potencia uma alimentação saudável junto da 

população infanto-juvenil. 

(Reunião – 11/02/2014) 

IV. SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO DO SUL. 

No dia 27 de janeiro, o presidente da câmara municipal acompanhou o deputado à 

assembleia da república, Miguel Freitas, numa visita ao Centro de Medicina Física e 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 26 de fevereiro de 2014 Página 9 de 31 

Reabilitação do Sul para se inteirarem do ponto de situação do funcionamento e futuro 

modelo de gestão desta unidade hospitalar, cuja gestão reverteu para a Administração 

Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS), em 22 de novembro de 2013. 

Em 18 de dezembro e em 19 de fevereiro, a seu pedido, o presidente da câmara municipal 

reuniu com o conselho diretivo da ARS com o intuito de questionar e ser informado 

acerca do ponto de situação em relação a esta unidade hospitalar e das medidas tomadas 

para solucionar os problemas reportados pelos profissionais desta unidade. 

A 6 de fevereiro, o presidente da câmara municipal integrou a comitiva dos autarcas 

algarvios que se deslocaram a Lisboa para efeitos de reunirem com o Ministro da Saúde 

sobre a temática dos cuidados de saúde na região do algarve e, concretamente, sobre o 

Centro Hospitalar do Algarve. Aproveitou o presidente de câmara a oportunidade para 

questionar o ministro sobre o ponto de situação do Centro de Medicina e Reabilitação do 

Sul, tendo-lhe sido assegurado que este manteria o mesmo nível de qualidade de cuidados 

de saúde e que o procedimento concursal para a escolha da entidade gestora estava 

previsto para muito breve. 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PARALISIA CEREBRAL - APPC. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 500,00 

(quinhentos euros) para a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – APPC, delegação 

de Faro, para ajudar a custear as despesas correntes das suas atividades, associação que 

acolhe na sua instituição duas dezenas de utentes são-brasenses e desenvolve um trabalho 

da maior importância ao nível da deficiência. 

(Reunião – 18/12/2013) 

ii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE- ASMAL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 500,00 

(quinhentos euros) para a Associação de Saúde Mental do Algarve, com sede em Loulé, 

como contributo para ajudar a suportar as despesas decorrentes do trabalho meritório na 

área da deficiência, em prol da integração e inclusão social, e dado que esta Associação tem 

vindo a acolher utentes do município. 

(Reunião – 18/12/2013) 
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iii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO EXISTIR. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 300,00 

(trezentos euros) para a Associação Existir, com sede em Loulé, com o intuito de ajudar a 

suportar as despesas decorrentes do trabalho importante na área da deficiência, em prol 

da integração e inclusão social, e dado que esta Associação tem vindo a acolher utentes do 

município. 

(Reunião - 18/12/2013) 

iv. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO BANCO ALIMENTAR DO ALGARVE (ASSOCIAÇÃO PRO 

PARTILHA E INSERÇÃO DO ALGARVE). 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 500,00 

(quinhentos euros) para o Banco alimentar do Algarve, com sede em Faro, como 

contributo para suportar as despesas resultantes do trabalho relevante desenvolvido, e 

por ter assumido um papel fundamental para o funcionamento da Loja Social, 

possibilitando a angariação de alimentos que são distribuídos pelas famílias mais 

carenciadas do concelho. 

(Reunião - 18/12/2013) 

v. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO DE BEM-ESTAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 300,00 

(trezentos euros) para o Centro de Bem-Estar Social Nossa Senhora de Fátima, com sede 

em Olhão, com o propósito de ajudar a suportar as despesas decorrentes do trabalho 

desenvolvido, uma vez que deu pronta resposta a um apelo da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. 

(Reunião - 18/12/2013) 

vi. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros) para o Refúgio Aboim Ascensão, com sede em Faro, de modo 

a contribuir para a sua missão e que desenvolve um trabalho extraordinariamente 

importante ao nível da Emergência Infantil na região. 

(Reunião - 18/12/2013) 

vii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 150,00 

(cento e cinquenta euros) para a Associação Oncológica do Algarve, com sede em Faro, de 

modo a contribuir ao custear das despesas decorrentes do seu trabalho, e que desenvolve 
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um trabalho meritório ao nível do apoio à população vítima de cancro, com uma constante 

e incansável dinâmica, que tem tornado possível a mudança do paradigma no apoio a esta 

população. 

(Reunião - 18/12/2013) 

viii. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A CORAÇÃO100DONO -ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS 

ANIMAIS ABANDONADOS. 

No âmbito do Plano de Apoio ao Associativismo – 2014, a câmara municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio, pela primeira vez, mas considerando o 

importante trabalho desenvolvido, a Coração100Dono -Associação de Defesa e Proteção 

dos Animais Abandonados, no montante de € 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta euros) 

dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o montante de € 430,00 

(quatrocentos e trinta euros). 

(Reunião – 28/01/2014) 

ix. ENCONTRO: O IMPACTO DO ENVOLVIMENTO PATERNO NO DESENVOLVIMENTO E 

PROGRESSÃO DA CRIANÇA”. 

No âmbito de um projeto desenvolvido pela Associação Humanitária de Mulheres 

Empreendedoras, na área da igualdade, que conta com a parceria da Câmara Municipal, 

decorreu no passado dia 1 de fevereiro, na Biblioteca Municipal, um encontro sobre o 

Impacto do envolvimento paterno no desenvolvimento e progressão da criança. 

x. CICLO DE TERTÚLIAS “AQUI ENTRE NÓS”. 

O Ciclo de Tertúlias “Aqui entre Nós”, promovido pelo Serviço Municipal de Psicologia, no 

espaço do Zem Arte, prossegue as suas sessões, tendo trazido à conversa, no Mês dedicado 

a São Valentim a temática da violência doméstica, no passado dia 21 de fevereiro. 

xi. CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a adenda do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social - Plano LARA - assinada pelo presidente da câmara municipal, em 

18 de dezembro do ano transato, cujos outorgantes são, para além da câmara municipal, o 

Centro de Cultura e Desporto da câmara municipal de São Brás de Alportel e o Instituto de 

Segurança Social, IP. 

(Reunião – 02/01/2014) 
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Durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e no âmbito do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social, Plano LARA – Intervenção Social após-incêndio, foram 

desenvolvidas várias atividades / sessões: 

 Ateliê da Serra, 

 Teatro em Família, 

 Reflorestar São Brás, 

 Natal Serrano, 

 Festa de Reis na Serra, 

 Rota dos Presépios de São Brás de Alportel, 

 Conversas com Sabor a Fumeiro, 

 Leituras no Caldeirão na Rota da Serra, 

 Violência Doméstica, 

 Conversas com Sabor a Azeite, 

 e ações de sensibilização sobre o Apoio Domiciliário. 

xii. ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA BEATRIZ. 

Em 21 de dezembro foi inaugurado o Espaço Multiusos João Rosa Beatriz. Localizado junto 

ao mini-campo relvado, no Bairro Social, este novo espaço é uma porta aberta a todos, que 

visa promover a inclusão social e disponibilizar à população um espaço de convívio, de 

partilha e de conhecimento e facultar um conjunto diversificado de atividades e serviços. 

Integrando Gabinete de Atendimento, Sala polivalente destinada à realização de diversas 

atividades formativas, culturais e recreativas e Instalações sanitárias adaptadas a pessoas 

com mobilidade condicionada, este espaço vem dar continuidade ao investimento na 

melhoria da prestação de apoios sociais às famílias são-brasenses.  

Este espaço acolhe ainda a sede do projeto “LINKA-TE”, dirigido a jovens oriundos de 

meios socialmente mais desfavorecidos.  

A criação do novo espaço resulta de um investimento de € 49.971,89 (quarenta e nove mil 

novecentos e setenta e um euros e oitenta e nove cêntimos), comparticipado a 75% por 

fundos comunitários (PRODER). 

xiii. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (IEFP) – SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

OBJETIVOS (RATIFICAÇÃO). 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o aditamento ao contrato de 

objetivos, assinado pelo presidente da câmara no dia 20 de dezembro de 2013, e com 

produção de efeitos a 11 de dezembro do mesmo mês, na sequência da receção de ofício 
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remetido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional a notificar a autarquia de que 

foi prorrogada a autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional de 

São Brás de Alportel até 31 de Março de 2014, ao qual se encontrava anexo o aditamento 

ao contrato de objetivos. 

Deliberou, por unanimidade, aprovar, ainda, a 6.ª adenda ao protocolo celebrado entre a 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel e o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, face à 

informação pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional de prorrogação de 

funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 31 de março de 2014. 

(Reunião – 02/01/2014) 

xiv. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – SARAH TRADING. 

Analisada a proposta de rescisão de protocolo de colaboração assinado com a UZAR de 

NOVO, uma vez que esta entidade encontrar-se associada à H. SARAH TRADING a qual tem 

vindo a desenvolver nos últimos meses o trabalho a que se refere o protocolo acima, 

cumprindo com as obrigações que haviam sido definidas, e de assinatura de novo 

protocolo – contentores de recolha de têxteis, calçado, livros e brinquedos usados - com a 

H. SARAH TRADING, a câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e dar 

poderes ao presidente para assinar o protocolo. 

Importa acrescer que, no decurso do ano de 2013, foi possível recolher, no âmbito da 

parceria em referência, cerca de 15 toneladas de resíduos e receber, enquanto receita da 

autarquia, cerca de € 300,00 (trezentos euros). 

 (Reunião – 14/01/2014) 

xv. AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ANO LETIVO 2013/2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição escalão e de 

transferência escolar para 3 alunos em senhas de refeitório face às alterações de mudança 

de situação familiar. 

(Reunião – 14/01/2014) 

Em reunião posterior, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

atribuição de escalão (alterações) para 4 alunos, em senhas de refeitório, face às 

alterações de mudança de situação familiar, e por solicitação do Agrupamento de Escolas 

de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 28/01/2014) 

Em reunião mais recente, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

atribuição de escalão (alterações) para 2 alunos, em senhas de refeitório, face às 
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alterações de mudança de situação familiar, e por solicitação do Agrupamento de Escolas 

de São Brás de Alportel. 

(Reunião – 11/02/2014) 

xvi. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO A ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 

2013/2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de homologação de 

lista de avaliação dos candidatos elaborada pelo júri de avaliação resultante da análise 

realizada às situações sociais dos jovens, que inclui: 2 bolsas de estudo aos 2 primeiros 

jovens selecionados, 1 bolsa de estudo à jovem selecionada como suplente (por ter havido 

uma desistência nos pedidos de renovação e por no Orçamento Municipal existir dotação 

para 6 bolsas de estudo em 2014) e renovação de 3 bolsas de estudo às jovens 

anteriormente apoiadas. 

Esta é uma iniciativa do município que tem por objetivo ajudar os jovens são-brasenses 

que têm bons resultados escolares, ambições de prosseguirem estudos superiores mas 

encontram-se condicionados pelas limitações económicas e sociais das suas famílias, a 

poderem aceder ao ensino superior. 

(Reunião – 14/01/2014) 

xvii. IV JANTAR SOLIDÁRIO DE REIS. 

Realizou-se o IV Jantar Solidário de Reis, iniciativa que resulta das vontades conjuntas da 

câmara municipal e junta de freguesia, entidades promotoras em parceria e de um 

conjunto de entidades, empresas e particulares que se associam a esta causa para 

proporcionar às famílias mais carenciadas um momento de confraternização e convívio. 

Decorreu na Escola EB 2, 3 no dia 10 de janeiro, tendo participado mais de centena e meia 

de pessoas. 

xviii. PROJETO “MAIS VIVER MAIS APRENDER” 

SESSÃO: “APRESENTAÇÃO DO CARTÃO SÉNIOR MUNICIPAL E GABINETE MUNICIPAL DE PSICOLOGIA 

DO IDOSO”. 

No âmbito do projeto “Mais Viver Mais Aprender”, desenvolvido em parceria pela Câmara 

Municipal, através do Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso e da Unidade de Cuidados 

na Comunidade Al-Portellus, decorreu no passado dia 13 de dezembro, a sessão de 

“Apresentação do Cartão Sénior Municipal e Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso”, 

na Quinta do Peral, o novo espaço que acolhe sessões deste projeto. 
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“PROVÉRBIOS” 

No âmbito mesmo projeto, decorreu no passado dia 3 de janeiro, no Centro de Convívio de 

Parises, uma sessão sobre “Provérbios”, que contou com a colaboração de Rui Soares, 

Presidente da Associação Internacional de Paremiologia. 

“TERAPIA DO RISO” 

Ainda no mesmo âmbito, e com a colaboração da Unidade de Cuidados na Comunidade de 

Faro, decorreu no passado dia 10 de janeiro, na Quinta do Peral, uma sessão sobre o 

“Terapia do Riso”. 

“PROCESSO LUTO / PERDA” 

No dia 7 de fevereiro, no Centro de Convívio de Parises, decorreu também uma sessão 

sobre o “Processo de Luto/perda”, que contou com a orientação da enfermeira Zaida Silva. 

“SEXUALIDADE NA 3.ª IDADE” 

No dia 14 de fevereiro, na Quinta do Peral, decorreu uma sessão sobre Sexualidade na 3.ª 

Idade, que contou com a orientação da enfermeira Maria Bila 

xix. VISITA À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA. 

No dia 27 de janeiro, o presidente da câmara municipal acompanhou o deputado à 

assembleia da república, Miguel Freitas, numa visita às distintas valências em 

funcionamento e aos espaços-valência a aguardar autorização para iniciar funcionamento 

da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, para se inteirarem da 

especificidade desta instituição social e dos principais constrangimentos sentidos. 

xx. ELABORAÇÃO DA CARTA SOCIAL. 

A câmara municipal, em parceria com a Rede Social e a Associação In Loco, está a elaborar 

a Carta Social do Município, um documento da maior relevância ao nível do planeamento 

para a construção do futuro da comunidade. Para efeito, realizou até ao momento 2 fóruns 

comunitários, o primeiro dedicado ao “Emprego e Empreendedorismo”, realizado em 22 

de janeiro, e o segundo sob o tema “Solidariedade e Inclusão”, realizado no dia 12 de 

fevereiro. 

Cada um dos fóruns contou com mais de 50 pessoas a assistirem ao desenvolvimento dos 

trabalhos, o que evidencia o envolvimento dos são-brasenses com as questões prementes 

deste concelho. 
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VI. HABITAÇÃO. 

i. ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS DO BAIRRO SOCIAL. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o cálculo das novas rendas, a 

entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro, de acordo com o disposto legal, e com base na 

entrega dos documentos comprovativos de alteração de rendimentos, de modo a tornar 

possível o ajustamento continuo do valor das rendas à realidade social das famílias. 

(Reunião - 18/12/2013) 

ii. PROGRAMA “MÃO AMIGA” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de € 

1.586,70 (mil quinhentos e oitenta e seis euros e setenta cêntimos), a acrescer o IVA à taxa 

legal em vigor, para efeitos de realização de intervenções em duas unidades residências 

móveis, localizadas na Arimbo, que foram colocadas ao dispor de famílias desalojadas de 

modo a dotá-las das mínimas condições de conforto e dignidade. 

(Reunião – 18/12/2013) 

Em reunião posterior, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio 

financeiro no valor de € 1.263,33 (mil duzentos e sessenta e três euros e trinta e três 

cêntimos), com IVA incluído, para efeitos de obras de remodelação das instalações 

sanitárias (nomeadamente paredes, revestimentos interiores e substituição de banheira 

danificada por base de duche, para evitar as acentuadas fugas de água e dar maior 

segurança), em habitação localizada em Arimbo. 

(Reunião – 14/01/2014) 

Ainda em reunião mais recente, o executivo municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir o apoio financeiro no valor de € 100,00 (cem euros), a acrescer o IVA à taxa legal 

em vigor, para efeitos de impermeabilização de telhado em habitação localizada em 

Arimbo. 

(Reunião – 28/01/2014) 

iii. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES SOCIAIS. 

Em 20 de dezembro do ano transato, a comissão municipal de habitação deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de 6 fogos de habitação social municipal 

pela comissão municipal de habitação, - 2 novos fogos de habitação social municipal, em 

casas pré-fabricadas, doadas pela PT e recentemente colocadas em terreno cedido pela 

junta de freguesia, na zona poente da vila; 2 novos fogos de habitação social, no bairro 

Social Graças a Deus, propriedade da junta de freguesia, que resultaram de obras de 
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divisão de 1 fogo único anteriormente existente, realizadas com o apoio da câmara 

municipal; 2 fogos de habitação social municipal, no Bairro Social de São Brás de Alportel, 

recentemente entregues por falecimento dos anteriores arrendatários. A análise e 

reflexão, teve por base como critérios de prioridade: gravidade da situação de emergência 

social, a situação de perigo para a saúde pública, situações de vulnerabilidade social e 

económica, situações de saúde, existência de menores, deficientes e / ou dependentes e 

suportou-se nos pareceres fundamentados por informações técnicas dos serviços sociais 

do município. Nesta sequência, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de atribuição dos 6 fogos habitacionais. 

(Reunião – 02/01/2014) 

Em 3 de janeiro, a câmara comunicou às famílias em causa a habitação que lhe havia sido 

atribuída e entregou-lhes simbolicamente a chave da mesma.  

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CIRCULAR NORTE – FASE 3.1. 

O processo de construção da Circular Norte – Fase 3.1. encontra-se a decorrer em bom 

ritmo. No que se refere aos processos de expropriação amigável em curso, e em fase de 

negociação para expropriação amigável, o que por si só já evitou o recurso a outros custos 

de processo para peritagem e custos de processo judicial, o executivo municipal deliberou, 

por unanimidade, autorizar a celebração do auto de expropriação amigável, a aquisição 

das parcelas 261 e 17. 

(Reunião – 18/12/2013) 

ii. ALGARVE CENTRAL – ESTUDO DE MOBILIDADE INTERURBANA – ADENDA AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

A câmara municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a minuta da adenda ao contrato 

de prestação de serviços com a empresa DHV que, no contexto das operações do Algarve 

Central, ficou de, em articulação com os municípios participantes no projeto, a saber, 

Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, realizar o Estudo de 

Mobilidade intermunicipal. Dado o contrato vigorar até 15 de dezembro de 2013 e 

verificarem-se atrasos na execução dos trabalhos, não sendo possível a sua conclusão até 

ao termo do mesmo, a minuta da adenda veio redefinir o prazo até 30 de Março de 2014. 

(Reunião - 18/12/2013) 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 26 de fevereiro de 2014 Página 18 de 31 

iii. EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA”. 

A empreitada de “Requalificação da Praça da República” encontra-se a decorrer em bom 

ritmo tendo até ao momento sido validados, por esta autarquia, 2 autos de medição. 

(Reunião – 02/01/2014) 

(Reunião – 11/02/2014) 

iv. FUNDOS DISPONÍVEIS – ANTECIPAÇÃO DA RECEITA FEDER DA CANDIDATURA DA CIRCULAR 

NORTE – FASE 3.1. 

Tendo em consideração que o prazo de execução da empreitada da Circular Norte – fase 

3.1. é de 420 dias, a assunção de compromisso decorrerá em mais de um ano económico. 

Analisado o Programa de Trabalhos e Cronograma Financeiro atualizado, procedeu-se ao 

ajustamento em conformidade do compromisso. Sendo o investimento cofinanciado pelo 

PO Algarve 21 – Eixo 3 – Mobilidade Territorial (QREN – FEDER) em 65 % do valor 

elegível e face à morosidade do prazo de execução da empreitada e ao disposto no n.º 1 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, existe a necessidade em considerar 

parte do cofinanciamento da candidatura (receita consignada), correspondendo a dez 

meses de faturação do ano de 2014 (janeiro a outubro), no cálculo dos fundos disponíveis, 

com recurso ao artigo 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e observadas as regras 

constantes no artigo do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. Neste contexto, a 

câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a antecipação da receita FEDER 

da candidatura da Circular Norte – fase 3.1., no montante de € 374.941,92 (valor com IVA) 

para o ano corrente, caso seja necessário. 

(Reunião – 02/01/2014) 

v. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA EN270. 

Foi concluída a obra de pintura de sinalização horizontal na EN270, adjudicada à 

MASITRAVE, Lda, pelo montante de € 3.897,09 (três mil oitocentos e noventa e sete euros 

e nove cêntimos), e cuja consignação ocorreu a 29 de novembro. 

VIII. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

Em 18 de dezembro, ocorreu o final da obra de ampliação da rede de abastecimento de 

águas, infraestrutura de relevo acrescido que permitiu levar água da rede pública a casa de 

cerca de uma centena de habitantes. Esta obra concretizou a ampliação da rede de 

abastecimento de águas ao longo da Estrada Municipal 514 até ao sítio João Cavaleiro. 
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ii. ÁGUAS DO ALGARVE – TARIFÁRIO PARA 2014. 

A câmara municipal tomou conhecimento do ofício das Águas do Algarve, SA a informar 

acerca das tarifas a serem praticadas no ano em curso serem de € 0,4748/m3 para a 

atividade de abastecimento de água e de € 0,6304 m3 para a atividade de saneamento de 

águas residuais e deliberou, por unanimidade solicitar às Águas do Algarve que fossem 

tomadas medidas por forma a reduzir as dívidas por parte das entidades devedoras e 

beneficiar as cumpridoras. 

(Reunião – 14/01/2014) 

iii. COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NO SÍTIO DOS ALMARGENS. 

Ficou concluída a obra de construção de Coletor de águas pluviais no sítio dos Almargens, 

cuja consignação datou de 4 de dezembro, e que foi adjudicada à empresa JG Benedito, 

Lda, por um valor de € 6.020,75 (seis mil e vinte euros e setenta e cinco cêntimos). 

IX. RESÍDUOS SÓLIDOS. 

i. ALGAR – TARIFÁRIO E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 2014. 

A câmara municipal tomou conhecimento do ofício da Algar – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, SA a informar acerca do novo tarifário e do valor da Taxa de Gestão de 

Resíduos a praticar no ano em curso e deliberou, por unanimidade, solicitar à Algar que 

fossem tomadas medidas por forma a reduzir as dívidas por parte das entidades 

devedoras e beneficiar as cumpridoras. 

(Reunião – 14/01/2014) 

ii. ALGAR – VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA NOVA CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGÂNICA. 

O presidente da câmara municipal, e membro do conselho de administração da Algar, em 

representação dos autarcas, convidou os autarcas locais e representantes das entidades 

oficiais concelhias a visitarem as instalações da Nova Central de Valorização Orgânica, uma 

infraestrutura localizada no município de São Brás de Alportel, da maior importância para 

o tratamento e valorização dos resíduos na região. A visita decorreu no dia 16 de janeiro. 

X. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

O Centro de Interpretação e Educação Ambiental da Quinta do Peral promoveu, no âmbito 

do programa “Sábados na Quinta”, nos dias 14, 21 e 28 de dezembro, as atividades 
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“Vamos aprender a fazer doces light”, “Vamos aprender a fazer filhós” e “Vamos aprender 

a alimentar os animais da Quinta”, nos dias 4, 11 e 25 de janeiro as atividades, “Vamos 

aprender a tratar dos animais da Quinta”, “Vamos aprender a fazer artesanato em cortiça” 

e “Vamos aprender a fazer velas perfumadas” e, ainda, nos dias 8, 15 e 22 de fevereiro, as 

atividades “Vamos aprender a fazer queijo fresco de cabra”, Vamos aprender a tecer 

pulseiras com técnica japonesa” e “Vamos aprender a fazer figos cheios”, respetivamente. 

No dia 1 de fevereiro a Quinta do Peral esteve de parabéns pelo cumprimento do seu VI 

aniversário. Comemorou com um programa que passou pelo desenvolvimento de 

atividade como sejam o Passeio de burro, apresentação do Teatro de Fantoches “Gaspar e 

uma aventura na Quinta do Peral” e a promoção da decoração do bolo de aniversário da 

quinta, dirigia a crianças entre os 3 e os 12 anos, com orientação da Pasteleira Fernanda 

Viegas. 

ii. PARQUE INFANTIL NO JARDIM CARRERA VIEGAS. 

No mês de dezembro, decorreu a construção da vedação de segurança no Parque Infantil 

do Jardim Carrera Viegas, repondo a normalização das condições para a sua utilização 

pelas crianças do município. A consignação deste processo ocorreu a 9 de dezembro, 

sendo o primeiro orçamento da vedação datado de 18 de Outubro do ano findo. 

XI. CULTURA. 

i. ACREMS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

A câmara municipal deliberou atribuir a verba de € 150,00 (cento e cinquenta euros) à 

Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense perante um pedido de 

apoio apresentado pela mesma. 

(Reunião – 18/12/2013) 

ii. PROJETO ALGARVE CENTRAL – MUSEUS EM REDE – CONTRATO DE DOAÇÃO DE ESTANTES 

DESLIZANTES. 

No âmbito do Projeto Algarve Central – Museus em Rede, a câmara municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta e a minuta do contrato de doação, respeitante ao 

procedimento de Ajuste Direto – Fornecimento de Estantes Deslizantes realizada pela 

autarquia através da proposta de 29 de outubro de 2013, da empresa FORME OFFICE – 

Industria e comercialização de móveis, à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de 

Alportel. 
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O projeto Algarve Central integra a candidatura Museus em Rede, onde estão inseridas 

cinco instituições museológicas pertencentes à Rede de Museus do Algarve que têm vindo 

a desenvolver um projeto expositivo comum – exposição “Algarve do Reino à Região”. A 

concretização destes projetos passa pela remodelação / requalificação dos espaços 

interiores dos Museus e pela aquisição e instalação de equipamentos, para a apresentação 

dos conteúdos expositivos num formato que se adapte às novas formas criativas de expor 

e de atrair novos públicos. 

(Reunião – 14/01/2014) 

iii. FÁBRICA DA IGREJA – PARÓQUIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL - APOIOS A ATRIBUIR NO ANO 

DE 2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio no 

montante de € 1.710,00, dividido por duodécimos, correspondendo a cada mês o 

montante de € 142,50, à Fábrica da Igreja – Paróquia de São Brás de Alportel, bem como 

aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a celebrar e dar poderes ao presidente para o 

assinar. 

(Reunião – 28/01/2014) 

iv. ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO - PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – 

PRINCÍPIOS BASE E APOIOS A ATRIBUIR EM 2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Apoio ao 

Associativismo para o ano de 2014, salientando que a dinâmica cultural encontra bases 

sólidas nas associações locais que, paulatinamente com o esforço e dedicação dos seus 

corpos dirigentes e associados, têm vindo assumir o desenvolvimento de projetos 

preponderantes e de referência concelhia ou até mesmo regional. E, por lhes reconhecer o 

mérito, a capacidade de fazer e a qualidade das atividades e eventos desenvolvidos a par 

da perceção dos constrangimentos vários com que se deparam, quer sejam de teor 

material, financeiro ou logístico, a câmara municipal, na esfera das suas competências e 

disponibilidades financeiras e logísticas, apoia e incentiva a prossecução das suas 

iniciativas. 

Deliberou ainda, por unanimidade, aprovar a proposta de apoios a atribuir, bem como os 

Protocolos de apoio a celebrar com as várias associações e dar poderes ao presidente para 

os assinar. 
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Associações Culturais – Protocolo de Apoio 

Associação Cultural 
Sambrasense 

Cultura €9.840,00 Valor global do apoio a atribuir - €9.840,00, dividido 
por duodécimos, correspondendo a cada mês o 
montante de €820,00 

Associação Cultural e 
Recreativa Escola de 
Música Sambrasense 

Cultura €7.680,00 Valor global do apoio a atribuir - €7.680,00, dividido 
por duodécimos, correspondendo a cada mês o 
montante de €640,00 

Rancho Típico 
Sambrasense 

Cultura €4.200,00 Valor global do apoio a atribuir - €4.200,00, dividido 
por duodécimos, correspondendo a cada mês o 
montante de €350,00 

Associações Desportivas com Atividade Cultural - Protocolo de Apoio 

Grupo Desportivo e 
Cultural de Machados 

Cultura €2.625,00 Valor global dividido por duodécimos 

Outras Associações – Protocolo de Apoio 

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

Cultura €17.235,00 Valor global dividido por duodécimos, correspondendo 
a cada mês o montante de € 1.436,25 

(Reunião – 28/01/2014) 

v. REUNIÃO COM ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES LOCAIS.  

Com o objetivo de promover uma coordenação de agenda entre as atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2014 pelas distintas associações e coletividades locais, a 

câmara municipal promoveu uma reunião entre todas estas entidades, que decorreu no 

dia 29 de janeiro, no espaço do salão nobre, onde foram ainda assinados os contratos de 

atribuição de apoios financeiros. 

vi. BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

ATIVIDADES. 

A dinâmica a que a Biblioteca Municipal nos têm habituado também esteve presente nos 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro, tendo promovido as atividades dotadas de 

periodicidade mensal como: Tapete Voador, no Clube de Leitura “Ler para Viver”, 

dedicado aos autores são-brasenses, e destacaram-se Bernardo de Passos e José Dias 

Sancho, a “Hora do Conto (Canto do Conto)”, “Partilha de leituras”, “Contos na Quinta” mas, 

de igual modo, outras como, “Um livro, uma família, um projeto …”, em parceria com o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, “Baby yoga (dos 2 meses aos 24 meses)”, 

“Workshop de Culinária para Crianças: Doces tentações saudáveis”, “O método ser bom 

aluno, bora lá?”, “Clube de Saberes da Serra”, “Hora de Contos para Idosos: No aconchego 

das palavras”, “Teatro dos Fantoches: As Aventuras do Gaspar”. 

No mês de fevereiro, para além da novidade dos Sábados Fantásticos, realizou-se o 

Encontro com Escritores, agora com o escritor Pedro Seromenho, e por ser um mês 
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Romântico, a Biblioteca dinamizou, ainda, os concursos “A mais bela carta de amor 

[sénior]” e “O mais belo e-mail do amor” e o Ateliê com expressão – coração apaixonado. 

HASTA PÚBLICA DO BAR. 

Tendo em consideração que a Biblioteca Municipal “Dr. Estanco Louro” integra um espaço 

de bar que, de momento, não se encontra ativo mas que é apto a criar sinergias 

importantes para o funcionamento da própria Biblioteca, bem como garantir um maior 

conforto e bem-estar dos seus utentes, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a realização de hasta pública do bar no dia 11 de março de 2014, pelas 15h e 

fixar os valores de € 100,00 (cem euros) e € 25,00 (vinte e cinco euros), respetivamente 

como base de licitação e lances mínimos. 

(Reunião – 11/02/2014) 

vii. CARNAVAL TRADICIONAL 2014 – NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO. 

Tendo em consideração que o Desfile de Carnaval, promovido anualmente pela câmara 

municipal, desde 2001, integra o programa de atividades do Tradicional Carnaval de São 

Brás de Alportel e pretende dinamizar este evento, que se assume como um cartaz 

importante do calendário anual de atividades do município, e apresentada a proposta de 

Normas de atribuição de apoio financeiro às associações com sede no concelho, que 

participem no desfile e que solicitem apoios, a câmara municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar as normas em referência. 

(Reunião – 11/02/2014) 

viii. COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO CONCELHO. 

Em momento posterior à aprovação das Normas de funcionamento das Comemorações 

do Centenário do Concelho, efetuada em 28 de janeiro de 2014, foi proposta a integração 

de novos elementos para a Comissão das Comemorações. Tendo em consideração que o 

documento em referência identifica os elementos constituintes de cada grupo de trabalho 

e, nomeadamente da Comissão das Comemoração tornou-se necessária a apreciação das 

Normas atualizadas pelo executivo municipal que deliberou, por unanimidade, aprovar as 

mesmas. 

(Reunião – 11/02/2014) 

A sessão de tomada de posse da Comissão do Centenário decorreu no dia 3 de 

fevereiro, no salão nobre, do edifício dos Paços do Concelho, tendo contado com a 

presença da maioria dos elementos comissários e sido a sessão presidida pelo presidente 

da câmara municipal. Após esta cerimónia, decorreu, em termos imediatos, a primeira 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 26 de fevereiro de 2014 Página 24 de 31 

reunião de trabalho, na qual foi votado o logotipo das Comemorações da Elevação de São 

Brás de Alportel a concelho. 

Durante os meses de janeiro e de fevereiro têm decorrido, com uma periodicidade 

semanal, as reuniões do grupo executivo das comemorações do centenário com vista à 

organização e planificação das atividades a serem desenvolvidas. 

ix. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – CORO AMIGOS DO MUSEU. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 1.500,00 

(mil e quinhentos euros) para a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, a ser 

pago em duas tranches de montante igual, nos meses de fevereiro e maio, na sequência de 

uma comunicação remetida pelo Coro Amigos do Museu, grupo que integra a Santa Casa 

da Misericórdia, a solicitar um apoio financeiro para fazer face às despesas com as 

atividades culturais do grupo. 

(Reunião - 11/02/2014) 

x. ESPETÁCULOS. 

A câmara municipal apoiou toda a logística do espetáculo de comédia “Vou já bazar 

daqui”, dinamizado pela Concepção e Comercialização de Espetáculos, e apresentado no 

dia 6 de dezembro, no espaço do cineteatro. 

A 14 e 15 de dezembro realizaram-se os concertos por “Algarve Rock Choir” e “Banda de 

metais do exército de Salvação” organizado pelo Exército de Salvação, com apoio da 

câmara municipal e “Grupo Retro Nova”, organizado pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários, com apoio da câmara municipal, respetivamente. 

No término de dezembro, concretamente a 22, a câmara municipal promoveu a “Festa de 

Natal”, pela Escola de Dança Municipal, num espetáculo de ballet em que os jovens 

bailarinos e bailarinas contam histórias e exprimem sentimentos ao ritmo da música. Este 

espetáculo decorreu no Cineteatro de São Brás. 

No âmbito do programa de valorização das tradições musicais, a câmara municipal, no dia 

4 de janeiro, promoveu espetáculos e a digressão das charolas pelos sítios do concelho. 

O “XXXI Encontro de Charolas em São Brás” foi outro momento cultural marcante do 

mês de janeiro. Organizado pela Associação Cultural Sambrasense, e com o apoio da 

câmara municipal e da junta de freguesia, mais uma vez o Cineteatro São Brás acolheu, na 

noite de Reis, esta iniciativa que, todos os anos, reúne um vasto conjunto de atuações de 

grupos de charolas da região do algarve. 
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O mês de janeiro, no dia 18, foi ainda marcado por outro espetáculo de elevada qualidade. 

Com organização da Orquestra Clássica do Sul e da câmara municipal, o Cineteatro 

recebeu o concerto Ciclo de Solistas, pela Orquestra Clássica do Sul. 

Relativamente ao mês de fevereiro, o Fado assumiu um particular relevo nas noites 

culturais são-brasenses com os “Fados à moda de São Brás” e a “Noite de Fado”. 

XII. DESPORTO, RECREIO E LAZER. 

i. ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO - PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – 

PRINCÍPIOS BASE E APOIOS A ATRIBUIR EM 2014. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar no âmbito do Plano de Apoio ao 

Associativismo para o ano de 2014, e evidenciando o papel preponderante destas 

associações nas atividades da comunidade são-brasense os apoios abaixo identificados, 

bem como as correspondentes minutas do Contratos Programa de Desenvolvimento 

Desportivo e os Protocolos de apoio e dar poderes ao presidente para os assinar. 

Associações Desportivas - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

Associação Apoio Montante  

Bike Clube São Brás Desporto €5.364,00 Valor global do apoio a atribuir - €5.364,00 
dividido por duodécimos, correspondendo a 
cada mês o montante de €447,00 

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

Desporto €6.792,00 Valor global do apoio a atribuir - €6.792,00 
dividido por duodécimos, correspondendo a 
cada uma o montante de €566,00 

Clube de Artes Marciais de São Brás 
de Alportel 

Desporto €2.748,00 Valor global do apoio a atribuir - €2.748,00 
dividido por duodécimos, correspondendo a 
cada mês o montante de €229,00 

Clube de Caça e Pesca Desporto €3.288,00 Valor global do apoio a atribuir - €3.288,00, 
dividido por duodécimos, correspondendo a 
cada mês o montante de €274,00 

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

Desporto €11.700,00 Valor global do apoio a atribuir - 
€11.700,00, dividido por duodécimos, 
correspondendo a cada mês o montante de 
€975,00 

Sociedade Recreativa 1º de Janeiro Desporto €26.916,00 Valor global do apoio a atribuir - 
€26.916,00, dividido por duodécimos, 
correspondendo a cada mês o montante de 
€2.243,00 

União Desportiva e Recreativa 
Sambrasense 

Desporto €7.596,00 Valor global do apoio a atribuir - €7.596,00, 
dividido por duodécimos, correspondendo a 
cada mês o montante de €633,00 

Grupo Desportivo e Cultural de 
Machados 

Desporto €15.567,00 Valor global do apoio a atribuir dividido por 
duodécimos 

(Reunião – 28/01/2014) 
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ii. UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE – ACORDO DE CEDÊNCIA DE 

INSTALAÇÕES. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o acordo de cedência, a título 

gratuito, da utilização do Campo Sousa Uva para efeitos da promoção e desenvolvimento 

desportivo, à União Desportiva e Recreativa Sambrasense, por um período de 36 meses 

renovável por períodos sucessivos de 12 meses e dar poderes ao presidente para o 

assinar. 

(Reunião – 11/02/2014) 

iii. PASSEIO EQUESTRE DO GRUPO CAVALO TRAZ AMIGOS A S. BRÁS. 

Realizou-se no dia 26 de janeiro, pelas 10h00, um passeio a cavalo pelo município, e com 

desfile na Av.ª da Liberdade, promovido pelo Grupo Cavalo Traz Amigos a S. Brás e que 

contou com o apoio da câmara municipal. 

iv. VII PASSEIO TT DA AHBV. 

Promovido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de 

Alportel e com o apoio da câmara municipal, realizou-se no dia 8 de fevereiro, o VII 

Passeio TT – Rota do Caldeirão da AHBVSBA que trouxe ao concelho participantes de toda 

a região, permitindo-lhe descobrir trilhos e caminhos secundários com a partilha de 

paisagens únicas do nosso concelho. 

v. 1.º ENCONTRO DE RADIO-MODELISMO. 

A Associação Jovem Sambrasense promoveu a 2 de fevereiro, no Pavilhão Municipal Dr. 

José de Sousa Pires, e com o apoio da câmara municipal, o 1.º Encontro de Radio-

Modelismo que atraiu fãs de carrinhos, aviões, helicópteros, jipes elétricos, de todas as 

idades, do nosso concelho e dos concelhos vizinhos. 

vi. GALA DO XXXII ANIVERSÁRIO DO CCD. 

A 22 de fevereiro, o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel celebrou o seu XXXII aniversário e promoveu, 

com o apoio da câmara municipal, a exibição das suas várias atividades desportivas: hip-

hop, ginástica, patinagem, body combat, pilates, que decorreu no Pavilhão Municipal Dr. 

José de Sousa Pires. 
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vii. 1.º CONVÍVIO DE PIT BIKES 

Realizou-se no dia 15 de dezembro, o 1.º Convívio de Pit Bikes, organizado pela Associação 

Jovem Sambrasense e com o apoio da câmara municipal, em terreno desta autarquia, 

localizado na Barracha, no estaleiro da câmara, e que mobilizou participantes de toda a 

região. 

XIII. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA. 

i. PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DA SERRA DO CALDEIRÃO – 

PAGAMENTO DA 2.ª TRANCHE. 

Perante a solicitação da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão, 

transmitida por carta datada de 11 de dezembro, para ser efetuado o pagamento da 2.ª 

tranche referente ao ano de 2013 prevista no protocolo celebrado entre a autarquia e a 

associação, a câmara municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da 

verba de € 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta euros). 

(Reunião – 18/12/2013) 

ii. ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO - PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO – PRINCÍPIOS BASE E 

APOIOS A ATRIBUIR EM 2014. 

No âmbito da aprovação do Plano de Apoio ao Associativismo para o ano de 2014, a 

câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio à Associação 

dos Agricultores de São Brás de Alportel, a exemplo do ocorrido em outros anos, e celebrar 

o respetivo protocolo de apoio: 

Associação de Agricultores de São Brás 
de Alportel 

€5.100,00 Valor global do apoio a atribuir, dividido por 
duodécimos, correspondendo a cada mês o montante 
de €425,00 

(Reunião – 28/01/2014) 

XIV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA NO MERCADO MUNICIPAL – PROPOSTA DE HASTA 

PÚBLICA. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, promover no dia 2 de janeiro, a hasta 

pública de 8 bancas e mesas no Mercado municipal, sendo cinco bancas destinadas à 

transação de frutas e legumes, uma banca destinada à transação de peixe e marisco e duas 

mesas destinadas à venda de frutas e legumes, no mercadinho de produtores, e fixar os 

valores em conformidade com a proposta apresentada, ou seja, respetivamente com base 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 26 de fevereiro de 2014 Página 28 de 31 

de licitação de € 125,00 e lanços mínimos de € 50,00, com base de licitação de € 175,00 e 

lanços mínimos € 50,00 e com base de licitação de € 50,00 e lanços mínimos de € 20,00. 

(Reunião – 18/12/2013) 

ii. CAMPANHA “NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL”. 

No âmbito de mais uma edição da campanha de promoção do comércio local, em período 

natalício, realizaram-se distintas atividades, tais como: “Noite Vermelha no Comércio Local 

2013”, “Desafio de Montras no Comércio Local 2013” e “Passatempo de Natal 2013”. 

iii. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ACRAL. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo com a 

ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve com vista a colaborar 

nas seguintes ações: Formação profissional, Stock Out – Feira de saldos, São Brás Fashion – 

apresentação de coleções Primavera / Verão, Desfile de Moda – apresentação coleções 

Outono / Inverno, Noite Vermelha, Concurso de Montras de Natal e outras iniciativas de 

campanha de promoção do comércio local no período de natal, Desafios dirigidos a 

diversos setores e outras que se considerem adequadas aos objetivos propostos e 

acordadas pelas partes, sendo que a câmara compromete-se a ceder, em contrapartida, o 

montante anual de € 1.000,00, bem como disponibilizar uma sala de formação. 

(Reunião – 14/01/2014) 

iv. MERCADO MUNICIPAL. 

O espaço do Mercado Municipal de São Brás de Alportel foi palco de iniciativas dotadas de 

periodicidades distintas mas às quais os são-brasenses já não se permitem faltar: “Manhã 

com Tibornas”, “Mostra de Artesanato”, “De mãos dadas com a solidariedade”, “A 

Biblioteca Fora de Si – “Se sabe bem … o Mercado Municipal tem!”, “Sabores de Natal”, 

“Sabores de São Valentim”, “Ação de divulgação do Gabinete do Empreendedor”, 

“Demonstração Gastronómica” e, ainda “Atuação das Charolas do Concelho”, 

“Apresentação do projeto “São Brás de Alportel Acessível para todos”. 

v. FEIRA DE SÃO BRÁS. 

Logo no início do mês, a 2 de fevereiro, realizou-se a Feira de São Brás, no espaço do 

Parque Roberto Nobre. 
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vi. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Realizando-se no 3.º domingo de cada mês, a Feira das Antiguidades e Velharias tomou 

lugar nos passados dias 15 de dezembro, 19 de janeiro e 16 de fevereiro, sempre no 

espaço do Parque Roberto Nobre. 

vii. MERCADINHO DE JARDIM. 

Os dias 15 de dezembro, 19 de janeiro e 16 de fevereiro foram também cenário da 

realização do Mercadinho de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, organizado 

pela câmara municipal, uma iniciativa que tem lugar ao terceiro domingo de cada mês, 

com o objetivo de promover o artesanato local. 

viii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Os dias 7, 14, 21 e 28 de dezembro, 4, 11, 18 e 25 de janeiro e 1, 8, 15 e 22 de fevereiro 

acolheram a realização do Mercadinho dos Produtores. 

XV. TURISMO. 

i. PASSEIOS NATUREZA - CICLO DE 2014. 

Desta vez, o mês de fevereiro, e concretamente no dia 23, a câmara municipal dedicou o 

passeio pela serra ao motivo da observação de aves, dando a conhecer as espécies mais 

comuns que habitam na Fonte Férrea. 

XVI. PATRIMÓNIO. 

i. ELABORAÇÃO DE PROJETO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA “MEMÓRIAS DA TERRA, DA FONTE 

VELHA AO POÇO NOVO”. 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo e autorizar a 

abertura do procedimento para contratação de prestação de serviços para elaboração de 

projeto no âmbito da candidatura “Memórias da Terra, da Fonte Velha ao Poço Novo”. 

Projeto de reabilitação e valorização do património rural, designadamente, fontes, poços, 

caminhos antigos e património natural, com incidência quer no barrocal, quer na zona 

serrana, e com candidatura aprovada ao PRODER no montante de € 150.927,79 (cento e 

cinquenta mil novecentos e vinte sete euros e setenta e nove cêntimos), e comparticipação 

de € 90.556,67 (noventa mil quinhentos e cinquenta e seis euros e sessenta e sete 

cêntimos). 

(Reunião – 14/01/2014) 
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ii. PATRIMÓNIO DEVOLUTO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO. 

Com o intuito de recuperar e potenciar a história do edifício que alojava a antiga Casa de 

Seção de Conservação da EN 2, localizada na Rua Dr. Evaristo de Sousa Gago, a câmara 

municipal solicitou à Direção-Geral do Tesoura e das Finanças, a cedência de utilização 

desse espaço comprometendo-se à respetiva recuperação e promoção da sua história. 

iii. COMISSÃO DE PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO. 

Decorreu no dia 4 de fevereiro mais uma reunião da Comissão, onde foram abordados 

vários assuntos de relevo, como sejam, centenário do município, plano de revitalização do 

centro histórico, e candidatura “Memória da terra”. 

XVII. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO. 

i. ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E QUOTA ANUAL. 

Perante uma carta da Associação Rota da Cortiça, sedeada na vila de São Brás de Alportel, 

a solicitar a atribuição de uma verba para apoiar na realização das diversas atividades a 

ocorrerem no início de 2014, e o pagamento da quota anual de 2013, no montante de € 

125,00 (cento e vinte e cinco euros), o executivo municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir a verba de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) e autorizar o pagamento da quota 

em referência. 

(Reunião – 18/12/2013) 

ii. DESLOCAÇÃO DE EMBAIXADORES DA AMÉRICA LATINA. 

No dia 30 de janeiro, o presidente da câmara municipal recebeu em São Brás de Alportel, o 

seu homologo do concelho de Loulé juntamente com uma comitiva de embaixadores da 

América Latina interessados em conhecer o produto cortiça e as suas distintas 

potencialidades tendo-se deslocado todos, para o efeito, à fábrica Nova Cortiça. 

iii. REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA PROGRAMA FINANCEIRO 2014-2020. 

A câmara municipal acolheu no dia 18, no espaço do Salão Nobre, a primeira reunião de 

preparação e de definição de uma estratégia de desenvolvimento local para o próximo 

período de programação financeira 2014-2020. Promovida pela Associação IN LOCO, a 

reunião contou com a presença, para além do presidente da câmara de São Brás de 

Alportel, dos presidentes das câmaras de Albufeira, Loulé, Tavira e de vereadora de Faro e, 

ainda, de um representante da autarquia de Silves. 
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XVIII. OUTROS. 

i. VOTO DE LOUVOR. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de louvor ao Rotary 

Club Estoi Palace International pelo desenvolvimento de um trabalho notável, no âmbito 

social, ajudando e procurando encontrar soluções para melhor a qualidade de vida 

daqueles que menos têm e mais precisam, inserindo-se nesta senda a oferta de uma 

ambulância à Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, 

que vai ser utilizada na prestação dos serviços ao nível da proteção civil e da saúde, a toda 

a comunidade. 

(Reunião – 14/01/2014) 

ii. VOTO DE CONGRATULAÇÃO “DIETA MEDITERRÂNICA”. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, endereçar ao município de Tavira 

felicitações pela candidatura, bem-sucedida que protagonizou, para elevar a Dieta 

Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade. 

(Reunião – 14/01/2014) 

iii. VOTO DE PESAR. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do ilustre conterrâneo António Rosa, que foi um digníssimo poeta popular e 

que nos deixou inúmeros trabalhos. 

(Reunião – 11/02/2014) 

 

 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

 

São Brás de Alportel, 24 de fevereiro de 2014 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

Vitor Guerreiro 


