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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 3/2011 

da reunião ordinária de 1 de Fevereiro de 2011 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. ------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. -----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 21, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 550.814,15 euros dos quais 

548.075,66 euros em contas de depósito à ordem, 1.000.00 euros em fundo de maneio, 

1.738,49 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento 

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual usaram da palavra duas 

representantes da Associação “Dar para Querer – Associação dos Amigos dos Animais”. --  

 -------- As representantes da referida associação vieram solicitar ao executivo um espaço para 

que possam colocar os animais recolhidos. Informaram que têm cerca de 70 animais a seu 

cargo, os quais estão divididos pelas casas particulares dos membros da associação. ------------  

 -------- O Senhor Presidente informou que o subsídio que era anteriormente atribuído à 

“Quintinha dos Animais”, poderá ser atribuído a esta associação. Referiu no entanto que 

relativamente ao espaço para colocação dos animais ainda não tem uma resposta para dar e 

questionou a associação acerca da logística necessária para instalar no espaço a disponibilizar.  

 -------- A associação informou que iria aproveitar algum material cedido pelos proprietários 

da “Quintinha dos Animais” sendo apenas necessário dois contentores, um para servir de 

enfermaria e outro para guardar os mantimentos e outros utensílios. --------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente informou as representantes da associação, que dentro das 

disponibilidades da autarquia, iria tratar do assunto com a devida urgência. -----------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número 

cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro: --------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente:-----------  

 --------  – Atribuição de Subsídio – Associação dos Agricultores do Concelho de S. Brás de 

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

 --------  – Formalização de candidatura “Circular de S. Brás – 2ª fase e obras 

complementares”; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Autos de recepção definitiva de várias empreitadas; ---------------------------------------  

 --------  – Adenda à relação dos encargos assumidos e não pagos no ano de dois mil e dez; -----  

 --------  – Cobrança de facturas de água, saneamento e resíduos sólidos; ---------------------------  

 --------  – Normas do Mercadinho das Trocas – Mercado Municipal de S. Brás de Alportel; ----  

 --------  – Alteração ao Regulamento de Venda Ambulante; ------------------------------------------  

 --------  – Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica; --------------------------------------  

 --------  – Plano Municipal de Apoio ao Associativismo 2011 – Princípios Base de Apoio às 

Associações; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão destes assuntos 

na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro informou o executivo que já terminou o prazo de 

reclamação relativo às listas do concurso de habitação a custos controlados. ----------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- FACTURAÇÃO TELEFÓNICA NAS ESCOLAS DO CONCELHO:- Presente a 

seguinte proposta apresentada pelo Senhor Presidente Eng.º António Eusébio acerca do 

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

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

 -------- “FACTURAÇÃO TELEFÓNICA NAS ESCOLAS DO CONCELHO ---------------  

 -------- Tendo em consideração que as escolas do 1º Ciclo e jardins-de-infância não têm 

receitas próprias e cabe à autarquia o apoio a estes estabelecimentos de ensino. Proponho, à 

semelhança de anos anteriores, que neste ano civil de 2011 se paguem os encargos 

decorrentes da assinatura mensal e correspondentes chamadas telefónicas até aos valores 

abaixo indicados; em virtude da necessidade de contactar encarregados de educação, o 

agrupamento de escolas e/ou outros contactos necessários ao bom funcionamento e decurso 

das actividades lectivas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido cabe aos professores/coordenadores responsáveis pelo estabelecimento 

de ensino zelar para que a verba não seja ultrapassada, caso contrário cabe-lhes assumir os 

custos das chamadas que excedam a importância abaixo designada, fazendo entrega à 

autarquia dos valores ultrapassados. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Centro Escolar (EB1 nº 1 + JI de SBA + EB/JI nº 3) – 125€; -------------------------------  

 -------- Escola E.B. n.º 2 – 35€; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- EB1 de Alportel – 23€; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- EB1 de Mesquita – 23€; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- EB1 de Vilarinhos – 23€; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Jardim infância de Corotelo – 20€; --------------------------------------------------------------  

 -------- Jardim infância de Mealhas – 20€”; ------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta, 

dando conhecimento à Secção de Contabilidade para cumprimento, bem como aos 

estabelecimentos de ensino visados. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO XI CONCURSO DE DESFILE DE 

CARNAVAL:- O Senhor Vice-Presidente apresentou as normas do “XI Concurso do Desfile 

de Carnaval” para o ano em curso e que a seguir se descreve: ----------------------------------------  

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

 -------- “NORMAS do XI CONCURSO DE DESFILE DE CARNAVAL 2011 ------------------  

 -------- O Concurso de Desfile de Carnaval, promovido pela Câmara Municipal de São Brás 

PROPOSTA 
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de Alportel, desde 2001, integra o programa de actividades do Tradicional Carnaval de São 

Brás e pretende dinamizar este evento, que se assume como um dos cartazes culturais mais 

importantes do calendário anual do município. --------------------------------------------------------  

 -------- I. Data e Local de Realização: -------------------------------------------------------------------  

 -------- O XI Concurso de Desfile de Carnaval realiza-se na tarde de terça-feira de Carnaval, 

dia 08 de Março de 2011, na Avenida da Liberdade. --------------------------------------------------  

 -------- II. Objectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A realização deste concurso tem como objectivos: valorizar e preservar as tradições 

carnavalescas; dinamizar o tradicional desfile de Carnaval de São Brás de Alportel, 

incentivando a criatividade, a imaginação, o espírito folião e de sátira social, próprios desta 

quadra, bem como o espírito de trabalho em equipa e de comunidade, em torno de uma 

actividade lúdica e recreativa. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- II. Categorias admitidas a Concurso: ----------------------------------------------------------  

 -------- I. Grupo com carro. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Grupo acompanhado por um mínimo de sete elementos; -------------------------------------  

 -------- II. Grupo a pé. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Grupo composto por um mínimo de quatro elementos; ---------------------------------------  

 -------- III. Participante Individual. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Composto por um único indivíduo disfarçado; ou por um grupo composto por um 

número máximo de três elementos, desde que este represente apenas uma só figura ou 

personagem. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- III. Inscrições. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Ficha de Inscrição: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A inscrição neste concurso é realizada mediante o preenchimento de uma ficha de 

inscrição, que deverá ser entregue no Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal até ao dia 

4  de Março. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Prazo excepcional de inscrição: --------------------------------------------------------------  

 -------- Poderão também ser aceites inscrições no próprio dia do desfile (8 de Março), entre 

as 14h00 e as 15h00, no Secretariado do Concurso de Carnaval (a funcionar na Galeria 

Municipal do Cine-Teatro São Brás), sendo que os grupos e participantes inscritos neste 

prazo excepcional sofrerão uma redução de 3 pontos na classificação do júri. -------------------  

 -------- 3. Divulgação: --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- As fichas de inscrição, bem como as normas encontram-se disponíveis no Gabinete do 

Munícipe da Câmara Municipal e no sítio do município na Internet (em http://www.cm-

sbras.pt). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Proibição de inscrição simultânea em diferentes categorias: ---------------------------  

 -------- Não é permitida a inscrição, em simultâneo, de um mesmo indivíduo em duas ou mais 

categorias a concurso, isto é, não podendo concorrer como elemento de um grupo admitido a 

concurso (grupo com carro ou grupo a pé) e em simultâneo na categoria de participante 

individual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- IV. Identificação: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os participantes no concurso deverão estar identificados com o número que lhes é 

fornecido pelo secretariado do Concurso de Carnaval (a funcionar na Galeria Municipal, 

durante a realização do Concurso) e apresentar no carro ou no disfarce a designação da 

associação/colectividade que lhes dá apoio ou representa. -------------------------------------------  

 -------- V. Deveres da organização e dos participantes: ----------------------------------------------  

 -------- Deveres da Organização: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Providenciar um secretariado e instalações de apoio (com instalações sanitárias), a 

funcionar na Galeria Municipal e Cine-Teatro São Brás; --------------------------------------------  

 -------- 2. Definir o percurso do desfile e a ordem de entrada no corso; ----------------------------  

 -------- 3. Providenciar as condições logísticas para a realização do desfile de Carnaval, 

entre as quais: a colocação de barreiras de segurança; som ambiente e estruturas de apoio 

ao público, no recinto, onde o mesmo de desenvolve; -------------------------------------------------  

 -------- 4. Providenciar os recursos humanos necessários ao apoio logístico do desfile.---------  

 -------- 5. Fornecer aos participantes um conjunto de artigos de animação carnavalesca 

(rebuçados, serpentinas e confetis) para distribuição ao longo do corso; --------------------------  

 -------- 6. Disponibilizar, no final do desfile, um pequeno lanche convívio para todos os 

participantes no concurso; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deveres dos participantes: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Cumprir as indicações da organização, ao nível dos horários de início, ponto de 

encontro e demais normas para o bom decurso do Desfile. -------------------------------------------  

 -------- 2. Cumprir o percurso definido pela organização e a ordem de entrada no corso; ------  

 -------- 3. Apresentar em local visível o número identificativo atribuído pelo secretariado do 

concurso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA 

http://www.cm-sbras.pt/
http://www.cm-sbras.pt/
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 -------- 4. Distribuir os artigos de animação fornecidos pela organização; ------------------------  

 -------- 5. Zelar pela ordem e segurança, no decorrer do trajecto; ----------------------------------  

 -------- VI. Júri: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Composição: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O júri do Concurso será constituído por cinco elementos: respectivamente: um 

representante da comunicação social local, um representante da comunicação social 

regional, um representante da Câmara Municipal, representante da Junta de Freguesia e um 

representante da comunidade local. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Decisão: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da decisão do júri não haverá recurso. ---------------------------------------------------------  

 -------- VII. Critérios de Avaliação: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A avaliação do Júri tem por base os seguintes critérios: -------------------------------------  

 -------- 1. Criatividade e originalidade do tema; --------------------------------------------------------  

 -------- 2. Tipicidade e adequação ao espírito do Carnaval tradicional; ----------------------------  

 -------- 3.Elaboração e construção do carro e ou disfarces; ------------------------------------------  

 -------- 4.Dinamismo, alegria e animação do grupo /participante; ----------------------------------  

 -------- 5. Cumprimento das presentes normas e correcta inscrição. --------------------------------  

 -------- VIII. Prémios: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Serão atribuídos prémios, nas diferentes categorias, com os seguintes valores: ---------  

 -------- Grupo com carro: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro prémio – 262,50€; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo prémio – 168,75€; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro prémio – 75,00€; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Grupo a pé: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro prémio – 187,50€; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo prémio – 112,50€; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro prémio – 56,25€; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Participante Individual: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro prémio – 75,00€; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo prémio – 37,50€; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro prémio – 18,75€; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Menção Honrosa “Carnaval Tradicional” ----------------------------------------------------  
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 -------- O júri poderá ainda atribuir uma menção honrosa “Carnaval Tradicional” a apenas 

um dos concorrentes, em cada uma das categorias, se entender que o titular ou grupo 

concorrente constitui um paradigma na preservação das tradições do carnaval tradicional, 

merecendo esta distinção. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Certificados de participação: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- A todos os grupos ou participantes individuais inscritos serão atribuídos certificados 

de participação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- IX. Apoios:-------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal poderá atribuir, posteriormente, a associações participantes 

neste concurso, provenientes da área do município, um apoio financeiro, a definir em 

Reunião de Câmara, para ajudar a custear as despesas efectuadas com a elaboração dos 

carros e ou disfarces. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A associação que deseje receber este tipo de apoio deverá apresentar um pedido 

dirigido à Câmara Municipal, num prazo de 20 dias úteis após a realização do Concurso, 

descriminando o conjunto de despesas realizadas, sendo que o apoio a atribuir pela Câmara 

Municipal nunca poderá exceder um montante máximo de 375,00 euros. --------------------------  

 -------- X. Outras disposições: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Qualquer dúvida ou omissão nestas normas será resolvida pela organização, a cargo 

da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.” -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes normas. --------  

 -------- PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO:- Presente a proposta apresentada 

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

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

 ----------------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2011 ----------------  

 ---------------------------- PRINCÍPIOS BASE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES ----------------------------  

 -------- As associações locais são parceiros privilegiados da autarquia. ---------------------------  

 -------- As associações locais são parceiros privilegiados da autarquia, no desenvolvimento 

do município e na promoção da qualidade de vida dos são-brasenses, designadamente 

através do desenvolvimento de actividades desportivas, culturais e recreativas, e outras, 

dirigidas à população deste Município. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, a Câmara Municipal apoia as associações Locais, visando um 

conjunto de objectivos: -------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA 
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 -------- > Aumentar a oferta de actividades ao dispor da população; -------------------------------  

 -------- > Incrementar a formação cultural e a fruição dos bens culturais; ------------------------  

 -------- > Incrementar a formação desportiva e os hábitos de vida saudável; ---------------------  

 -------- > Melhorar as infra-estruturas do município e potenciar a sua utilização; ---------------  

 -------- > Promover a dinâmica associativa do concelho; ---------------------------------------------  

 -------- > Promover a integração sócio-cultural dos indivíduos; -------------------------------------  

 -------- Este plano estabelece os princípios base dos apoios Financeiros a atribuir pela 

Câmara Municipal às associações Locais. -------------------------------------------------------------  

 -------- Este Plano estabelece os princípios base dos apoios financeiros a atribuir pela 

Câmara Municipal, os quais constam de Contratos-programa de Desenvolvimento 

Desportivo e de Protocolos de Apoio, estabelecidos entre a Câmara Municipal e as 

Associações, para o decurso do ano 2011. --------------------------------------------------------------  

 -------- O apoio ao associativismo tem por base a apresentação obrigatória, por parte das 

Associações, de Programas de Desenvolvimento Desportivo e de Planos Anuais de 

Actividades e Orçamentos, por um lado e, por outro, dos respectivos Relatórios de Execução 

dos Contratos Programas e de Relatórios Anuais de Actividades e de Contas.--------------------  

 -------- Na circunstância de a ASSOCIAÇÂO prestar falsas declarações, o Contrato-

programa ou Protocolo poderá ser rescindido ou reduzida a comparticipação financeira 

atribuída pela CÂMARA MUNICIPAL à ASSOCIAÇÃO, nos termos a deliberar para 

autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos da lei habilitante, designadamente Lei 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei 5/A/2002, de 11 de Janeiro, são estabelecidos os seguintes princípios. -------  

 -------- PRINCÍPIOS BASE DO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS: --------------------------------  

 -------- I. O DESPORTO CONSTITUI UMA PRIORIDADE NA GESTÃO DO MUNICÍPIO. -------------------  

 -------- Assim, o apoio à promoção da prática desportiva, nas diferentes modalidades e 

escalões etários, é uma aposta da Câmara Municipal, entendida como vector para a melhoria 

da qualidade de vida dos são-brasenses e para o desenvolvimento do município. ----------------  

 -------- O apoio a conceder pela Câmara Municipal à Associações desportivas é 

fundamentado na apresentação de um Programa de Desenvolvimento Desportivo, o qual 

constitui parte integrantes do Contrato de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre a 

Câmara municipal e respectivas associações. ----------------------------------------------------------  

 -------- II. CONSTITUEM AS PRINCIPAIS ÁREAS DE ACÇÃO, NO QUADRO DA POLÍTICA 
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DESPORTIVA DO MUNICÍPIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A manutenção e beneficiação das infra-estruturas desportivas existentes; -----------  

 -------- 2. A criação de novas infra-estruturas desportivas. Neste âmbito, constituem 

projectos prioritários: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Implementação do Parque Desportivo e de Lazer de São Brás de Alportel, que 

prevê um conjunto de infra-estruturas; -------------------------------------------------------------------  

 -------- > Criação do Circuito de Manutenção de S. Brás de Alportel; -----------------------------  

 -------- > Criação de novos espaços desportivos no núcleo urbano; --------------------------------  

 -------- 3. O apoio à prática das mais diversas modalidades desportivas no concelho, dando 

especial atenção, à formação desportiva de crianças e jovens; --------------------------------------  

 -------- 4. O apoio à constituição de equipas, preferencialmente com atletas do concelho, 

para participação nas competições de nível distrital e nacional; ------------------------------------  

 -------- 5. O incentivo à prática de novas modalidades desportivas; --------------------------------  

 -------- 6. A promoção da prática de desporto, na população; ---------------------------------------  

 -------- 7. O desenvolvimento de projectos e iniciativas desportivas, vocacionados para 

grupos da população, tais como idosos e pessoas com mobilidade reduzida; ---------------------  

 -------- 8. O incremento da oferta de actividades de formação desportiva, para crianças e 

jovens;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. A aposta nos desportos de natureza, de acordo com as potencialidades 

paisagísticas e ambientais do município, e de forma a potenciar o desenvolvimento turístico; -  

 -------- 10. A organização e o apoio à realização de eventos desportivos, de nível regional, 

nacional ou internacional; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11. O apoio às associações desportivas. --------------------------------------------------------  

 -------- III. AS ASSOCIAÇÕES LOCAIS, QUE DESENVOLVEM ACTIVIDADE DESPORTIVA, SÃO OS 

PRINCIPAIS PARCEIROS DA POLÍTICA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO. --------------------------------  

 -------- Às associações, clubes e colectividades desportivas cabe um papel vital na formação 

desportiva, de crianças e jovens, na prática das múltiplas modalidades, e na participação das 

associações e dos munícipes, em competições desportivas. O apoio às associações 

desportivas constitui, desta forma, um dos mais importantes investimentos no 

desenvolvimento do município. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O apoio da Câmara Municipal reveste-se de apoio logístico, e de apoio financeiro, 

mediante a atribuição de subsídios, para realização de actividades e iniciativas. ----------------  

PROPOSTA 
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 -------- O apoio da Câmara municipal tem por base a presentação de um plano estruturado, 

baseado em projectos sólidos e fundamentados em actividades anuais de carácter 

desportivo e consideradas de interesse para o município e para os munícipes. ------------------  

 -------- O apoio às associações desportivas visa como principais objectivos: ---------------------  

 -------- > Promover a actividade desportiva, no âmbito da formação e da competição; ---------  

 -------- > Melhorar as infra-estruturas desportivas e condições da prática desportiva no 

concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Melhorar os serviços prestados à população, na área do desporto; ---------------------  

 -------- > Promover a realização de eventos desportivos; ---------------------------------------------  

 -------- > Promover a formação e a disciplina direccionadas aos princípios da cidadania;-----  

 -------- > Promover a visibilidade do município ao nível desportivo; -------------------------------  

 -------- IV. CONSTITUEM CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

FINANCEIROS ÀS ASSOCIAÇÕES COM ACTIVIDADE DESPORTIVA: -------------------  

 -------- 1. MODALIDADES DESENVOLVIDAS: -------------------------------------------------------------  

 -------- A atribuição de subsídios às diferentes modalidades desportivas é realizada, segundo 

os níveis apresentados no quadro abaixo, tendo como valor de referência o valor de apoio à 

modalidade de Grupo I. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- QUADRO 1. -------------------------------------------------------------------------------------------  

GRUPO MODALIDADES DESCRIÇÃO 
NÍVEL DE 

APOIO* 

I Futebol 11 
Modalidade de maior expressão e de custos 

associados mais elevados 100% 

II 
Futebol 7, FUTSAL e 

Basquetebol 

Modalidades de forte implantação, com 

actividade regular. 75% 

III 
Desportos de Natureza: 

BTT e outros 

Modalidades que o município pretende 

promover, com interesse desportivo e 

turístico. 
70% 

IV 
Artes Marciais, Petanca, 

Ginástica e Patinagem 

Modalidades, cuja dinâmica local 

apresenta significativo crescimento 50% 

V 
Dança, Natação, Pesca 

Desportiva e Ténis 

Modalidades que se encontram em 

progresso de dinamização e crescente 

implantação no concelho 

Apoio 

p/actividade 

VI 

Ciclismo, Motonáutica, 

Automobilismo, 

Equitação, Caça e Outras 

modalidades 

Modalidades com menor dinâmica local 
Apoio 

p/actividade 

 -------- * Face ao valor de referência – Grupo I --------------------------------------------------------  
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 ---------2. ESCALÃO DESENVOLVIDO: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Os apoios são atribuídos, para as várias modalidades e para os diferentes escalões, 

em função dos valores referência estabelecidos para cada escalão, como apresentamos no 

quadro 2, abaixo. Estes valores de referência correspondem aos valores atribuídos à 

modalidade de Grupo I (valor base 100%), sendo que nos demais grupos de modalidades, os 

valores serão atribuídos em função do nível de apoio respectivo (75% para Grupo II, 70% 

para Grupo III e 50% para Grupo IV). ------------------------------------------------------------------  

 -------- QUADRO 2 --------------------------------------------------------------------------------------------  

ESCALÃO VALOR 

Seniores 4.000,00 euros 

Juniores 2500,00 euros 

Juvenis/Cadetes 2000,00 euros 

Iniciados 1750,00 euros 

Infantis/Minis B 1500,00 euros 

Escolas A 1250,00 euros 

Escolas B/Minis A 1000,00 euros 

 ---------3. NÍVEL DE COMPETIÇÃO DESENVOLVIDO: ----------------------------------------------------  

 -------- O apoio às equipas será definido, em função do nível de competição, sendo a base de 

referência a Divisão Regional. Assim sendo, a cada equipa, e de acordo com o nível de 

competição da respectiva Associação ou Federação, o subsídio sofrerá um aumento ou 

redução, conforme se encontre num nível superior ou inferior, segundo a seguinte 

percentagem: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- QUADRO 3 --------------------------------------------------------------------------------------------  

NÍVEL DE COMPETIÇÃO VALOR 

1ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 150 %  

2ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 100 % 

3ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 50 % 

2ª Divisão Distrital Redução de 25 % 

 -------- Nota: Os equipamentos utilizados, pelas equipas, em competição, deverão explicitar o 

apoio da autarquia, mediante a inserção, sempre que possível, do logótipo do Município de 

São Brás de Alportel e mediante a referência a São Brás de Alportel, de modo a que a equipa 
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possa da melhor forma identificar o município que representa. -------------------------------------  

 -------- 4. N.º DE ATLETAS: ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A autarquia apoia as associações, para a prática das modalidades, segundo o n.º de 

praticantes inscritos nas respectivas associações ou federações, com prática federada e 

competição regular, através da atribuição de 10,00 euros x 10 meses, a cada atleta. -----------  

 -------- Notas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Entende-se por atleta com prática regular, aquele que treina pelo menos 2 vezes 

por semana e durante um período de 8/10 meses por época. -----------------------------------------  

 -------- > Entende-se por competição regular, aquela que se desenvolve ao longo de 6/7 

meses por época. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Nas modalidades colectivas, serão apenas contabilizados para apoio um número 

máximo de atletas, por equipa, consoante quadro abaixo: --------------------------------------------  

 -------- QUADRO 4 --------------------------------------------------------------------------------------------  

MODALIDADE NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS 

Futebol 11 24 

Futebol 7 16 

Basquetebol 16 

FUTSAL 16 

Outras modalidades Definido consoante informação da respectiva Associação ou 

Federação 

 ---------5. APOIO A ACTIVIDADES FORMATIVAS: --------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal apoia as actividades de formação, atribuindo um valor médio de 

referência, de 1.000, 00 euros, por actividade, que pode sofrer aumentos ou reduções, 

consoante o interesse reconhecido pela autarquia, na prossecução da mesma. -------------------  

 -------- A Autarquia apoia também o quadro de necessidades técnicas de aprendizagem dos 

atletas, com um valor base estipulado por equipa de 1.000,00 euros, sendo este o valor de 

referência, respeitando ao Grupo de Modalidades I, variando o mesmo em função de dois 

parâmetros: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Em função do Grupo onde a modalidade se insere (conforme Quadro 1); -------------  

 -------- > Em função do Nível de Competição, sendo a base a Divisão Regional e podendo 

este valor (1.000,00 euros) sofrer um acréscimo ou uma redução, consoante o nível 

competitivo, como descrito no quadro 3.-----------------------------------------------------------------  
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 -------- 6. INFRA-ESTRUTURAS: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui às Associações um valor de apoio para melhoramento de 

infra-estruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua actividade e 

que poderá ir até 2.500,00 euros (em caso de sua propriedade) e 2.000,00 euros (em caso de 

aluguer ou situação de cedência à associação, a título gratuito, por outra entidade, que não o 

município). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui também um valor de apoio para melhoramento de infra-

estruturas desportivas a associações com infra-estruturas próprias, não cedidas pela 

autarquia, no valor base de 4.000,00 euros. ------------------------------------------------------------  

 -------- 7. APOIO A DESLOCAÇÕES DIRECTAMENTE RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES: ----  

 -------- No sentido de apoiar a actividade realizara a Câmara Municipal atribui um apoio 

para deslocações, no valor base de 500,00 euros por viatura, a associações que disponham 

de viaturas próprias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As Associações que recebam o apoio da Câmara Municipal, deverão providenciar nas 

suas viaturas, em local visível o logótipo do Município de São Brás de Alportel, com 

dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da palavra “apoio”.  

 -------- 8. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS: -------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal apoia a organização de eventos desportivos, sendo o valor de 

apoio analisado, caso a caso, consoante as suas características e o interesse do mesmo para 

o município. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A associação deverá solicitar à Câmara Municipal o referido apoio, que pode 

revestir-se de carácter financeiro, logístico e de divulgação até ao dia 10 do mês anterior. ----  

 -------- O apoio da autarquia deverá ser explicitado nos materiais de divulgação dos eventos 

e iniciativas, mediante a inserção de logótipo do Município de São Brás de Alportel, na 

categoria de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS: ---------------------------------  

 -------- A Autarquia cede as suas instalações ou aquelas que estiver a gerir, às associações, 

desde que sejam por estas respeitadas as suas normas, e de acordo com a disponibilidade da 

autarquia. Esta cedência carece de solicitação prévia e justificação de necessidade das 

instalações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10. TRANSPORTES MUNICIPAIS: ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Autarquia disponibiliza transportes municipais às associações, para realização de 
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provas oficiais e para a prossecução das suas actividades, de acordo com a disponibilidade 

dos serviços da autarquia, e mediante solicitação prévia e apresentação de justificação. ------  

 -------- 11. CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PRÓPRIAS: ----------------------------------------  

 -------- Visando a melhoria das actividades associativas e a progressiva autonomia das 

associações, quando se julgar de interesse para o concelho, e com critérios definidos para 

cada caso, a Câmara Municipal apoia as iniciativas das associações com vista à construção 

de infra-estruturas próprias e de interesse municipal, desde que haja disponibilidade 

financeira em orçamento municipal.----------------------------------------------------------------------  

 -------- 12. AQUISIÇÃO DE VIATURAS: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Visando a progressiva autonomia das associações do concelho, por sua proposta, e 

sempre que se considerar indispensável, a Câmara Municipal poderá apoiar 

comparticipando nos custos de aquisição de viaturas necessárias ao exercício e 

desenvolvimento das actividades próprias de cada associação, com um montante que depende 

da disponibilidade financeira, prevista em orçamento municipal, não podendo ultrapassar o 

limite de 5.000,00 € ou 20% do custo de aquisição. ---------------------------------------------------  

 -------- As associações ficam obrigadas a apresentar documentos comprovativos da sua posse 

e respectiva compra, bem como de declaração estatutária de compromisso de utilização da 

viatura para as suas actividades estatutárias. ----------------------------------------------------------  

 -------- A viatura deverá apresentar em local visível o logótipo do Município de São Brás de 

Alportel, com dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da 

palavra “apoio”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 13. REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES, DE CARÁCTER CULTURAL OU OUTRO: -----  

 -------- A Câmara Municipal atribui valores de apoio para realização de outras actividades, 

de cariz cultural ou outro, sendo este apoio analisado, caso a caso, consoante as suas 

características e o interesse do mesmo para o município. Este apoio é objecto de um 

Protocolo de Apoio entre as partes. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- V. APOIO À PRÁTICA DAS MODALIDADES DE FUTEBOL E FUTSAL – DE ACORDO 

PROTOCOLO ESPECÍFICO FIRMADO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007, NO SALÃO NOBRE DA 

CÂMARA MUNICIPAL, ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E QUATRO ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS:  

 -------- Segundo estabelece o Protocolo, firmado no dia 10 de Janeiro de 2007, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, entre a Câmara Municipal e as 

associações desportivas, que desenvolvem no concelho, as modalidades de Futebol e de 
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FUTSAL, respectivamente: Associação Jovem Sambrasense (AJS), Grupo Desportivo e 

Cultural de Machados (GDCM), Sociedade Recreativa 1.º de Janeiro (SR1ºJaneiro) e União 

Desportiva e Recreativa Sambrasense (UDRS), a Câmara Municipal apoia a constituição das 

seguintes equipas: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- QUADRO 5 --------------------------------------------------------------------------------------------  

MODALIDADE N.º EQUIPAS ESCALÃO NÍVEL ASSOCIAÇÃO 

Futebol 11 1 Seniores Federado UDRS 

Futebol 11 1 Seniores Federado GDCM 

Futebol 11 1 Juniores Federado UDRS 

Futebol 11 1 Juvenis Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 11 1 Iniciados Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 11 1 Infantis Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 7 1 Escolas A Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 7 1 Escolas B Federado SR1ºJaneiro 

Escola de 

Futebol 
____ ________ Não Federado UDRS 

FUTSAL 

masculino 
1 por escalão ________ Federado AJS 

FUTSAL 

feminino 
1 por escalão ________ Federado GDCM 

 -------- PRINCÍPIOS BASE DO APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS: ----------------------------------  

 -------- I. O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO MUNICÍPIO CONSTITUI UMA ÁREA DE ACÇÃO 

PRIORITÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL: -------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o apoio à promoção de actividades culturais, de diferentes áreas, e a formação 

nas mais diversas manifestações artísticas, a par do apoio à organização de eventos culturais 

e à valorização das tradições culturais do concelho constituem uma parte importante do 

investimento e empenho autárquico. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- O apoio a conceder pela Câmara Municipal às associações culturais é formalizado 

através da assinatura de um Protocolo de Apoio e fundamenta-se na apresentação de Planos 

de Actividades das respectivas associações, os quais explanam projectos e actividades a 

desenvolver. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- II. CONSTITUEM AS PRINCIPAIS ÁREAS DE ACÇÃO, NO QUADRO DA POLÍTICA 
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CULTURAL DO MUNICÍPIO: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A manutenção e beneficiação das infra-estruturas culturais existentes; --------------  

 -------- 2. A criação de novas infra-estruturas culturais. Neste âmbito, constituem projectos 

prioritários: a criação da Casa das Artes e a dinamização do Centro de Artes e Ofícios; ------  

 -------- 3. A promoção de uma oferta cultural de qualidade, diferenciadora e identitária; ----  

 -------- 4. O conhecimento e valorização do património; ---------------------------------------------  

 -------- 5. A reabilitação e requalificação de lugares de interesse histórico; ---------------------  

 -------- 6. Promover o acesso à cultura, para todos;---------------------------------------------------  

 -------- 7. A valorização e preservação das tradições culturais do concelho; ---------------------  

 -------- 8. O incentivo ao desenvolvimento de novas manifestações artísticas no concelho e 

de novas áreas culturais; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. O incentivo à formação cultural no concelho, dando especial atenção, à formação 

cultural de crianças e jovens; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10. O apoio à constituição de grupos culturais; ----------------------------------------------  

 -------- 11. O incremento da dinâmica cultural no concelho; ---------------------------------------  

 -------- 12. O desenvolvimento de projectos e iniciativas culturais; --------------------------------  

 -------- 13. A organização e o apoio à realização de espectáculos culturais; ---------------------  

 -------- 14. O apoio às associações culturais e recreativas; ------------------------------------------  

 -------- III. AS ASSOCIAÇÕES LOCAIS, QUE DESENVOLVEM ACTIVIDADE CULTURAL, SÃO 

PARCEIROS PRIMORDIAIS DA POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO. --------------------------------  

 -------- Às associações, clubes e colectividades culturais cabe um papel vital na formação 

cultural, de crianças e jovens, na promoção de actividades, no desenvolvimento de 

expressões culturais e de formas de arte, bem como na realização de encontros e 

espectáculos culturais e na valorização das tradições da cultural do concelho. O apoio às 

associações culturais e recreativas constitui, desta forma, um dos mais importantes 

investimentos da autarquia. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O apoio da Câmara Municipal reveste-se de apoio logístico e de apoio financeiro, 

mediante a atribuição de subsídios, para realização de actividades e iniciativas; ---------------  

 -------- O apoio às associações culturais visa os seguintes objectivos: ------------------------------  

 -------- > Promover a dinâmica cultural da população, no âmbito da formação e da 

realização de eventos;---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Melhorar as infra-estruturas culturais e as condições da prática das mais diversas 
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manifestações culturais; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Melhorar os serviços prestados à população, na área cultural e lúdica; ---------------  

 -------- > Promover a realização de espectáculos e encontros culturais; ---------------------------  

 -------- > Promover a formação e a disciplina direccionadas aos princípios da cidadania;-----  

 -------- > Promover a visibilidade do município ao nível cultural; ----------------------------------  

 -------- IV. CONSTITUEM CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS FINANCEIROS ÀS 

ASSOCIAÇÕES COM ACTIVIDADE CULTURAL: -----------------------------------------------------------  

 -------- 1. ACTIVIDADES FORMATIVAS: -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui um valor de apoio percentual para realização de 

actividades formativas, de acordo com o número de formandos segundo um valor médio de 

referência de 1.000, 00 euros por actividade, que pode sofrer aumentos, e consoante o 

interesse reconhecido pela autarquia, na prossecução das mesmas. --------------------------------  

 -------- Este apoio serve apenas a componente mais relevante das actividades das associações 

beneficiárias, que tenham actividades desportivas mas também culturais. -------------------------  

 -------- 2. INFRA-ESTRUTURAS: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui às Associações um valor de apoio para beneficiação das 

infra-estruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua actividade e 

que poderá ir até 2.500,00 euros (em caso de sua propriedade) e 2.000,00 euros (em caso de 

aluguer ou situação de cedência à associação, a título gratuito, por outra entidade, que não o 

município). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui também um valor de apoio para melhoramento de infra-

estruturas culturais a associações com infra-estruturas próprias, não cedidas pela autarquia, 

no valor base de 4.000,00 euros. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. APOIO A DESLOCAÇÕES DIRECTAMENTE RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES:----  

 -------- No sentido de apoiar a actividade a realizar, a Câmara Municipal atribui um apoio 

para deslocações, no valor base de 500,00 euros, a associações que disponham de viaturas 

próprias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As Associações que recebam o apoio da Câmara Municipal, deverão providenciar nas 

suas viaturas, em local visível, o logótipo do Município de São Brás de Alportel, com 

dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da palavra “apoio”.  

 -------- 4. ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS E ESPECTÁCULOS CULTURAIS: -------------------------  

 -------- A Câmara Municipal apoia a organização de encontros e espectáculos culturais, 
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sendo o valor de apoio analisado, caso a caso, consoante as suas características e o interesse 

do mesmo para o município. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A associação deverá solicitar à Câmara Municipal o referido apoio, que pode 

revestir-se de carácter financeiro, logístico e de divulgação até ao dia 10 do mês anterior. ----  

 -------- O apoio da autarquia deverá ser explicitado nos materiais de divulgação dos eventos 

e iniciativas, mediante a inserção de logótipo do Município de São Brás de Alportel, na 

categoria de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES RECREATIVAS: ----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui valores de apoio para realização de outras actividades, 

ditas recreativas, sendo este apoio analisado, caso a caso, consoante as suas características 

e o interesse das mesmas para o Município. ------------------------------------------------------------  

 -------- 6. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS: --------------------------------------------------  

 -------- A Autarquia, através de Acordo de Cedência, cede as suas instalações ou aquelas que 

estiver a gerir, às associações, desde que sejam respeitadas as normas acordadas e 

consoante a disponibilidade da autarquia. --------------------------------------------------------------  

 -------- 7. TRANSPORTES MUNICIPAIS: -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Autarquia disponibiliza transportes municipais às associações, para a prossecução 

das suas actividades, de acordo com a disponibilidade da autarquia, e mediante solicitação 

prévia e apresentação de justificação. -------------------------------------------------------------------  

 -------- 8. CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PRÓPRIAS: ------------------------------------------  

 -------- Visando a melhoria das actividades associativas e a progressiva autonomia das 

associações, quando se julgar de interesse para o concelho, e com critérios definidos para 

cada caso, a Câmara Municipal apoia, dentro das suas possibilidades, as iniciativas das 

associações, com vista à construção de infra-estruturas próprias, desde que haja 

disponibilidade financeira em orçamento municipal. --------------------------------------------------  

 -------- 9. AQUISIÇÃO DE VIATURAS: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Visando a progressiva autonomia das associações do concelho, por sua proposta, e 

sempre que se considerar indispensável, a Câmara Municipal poderá apoiar 

comparticipando nos custos de aquisição de viaturas necessárias ao exercício e 

desenvolvimento das actividades próprias de cada associação, com um montante que depende 

da disponibilidade financeira, prevista em 2 orçamento municipal, não podendo ultrapassar 

o limite de 5.000,00 € ou 20% do custo de aquisição. -------------------------------------------------  
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 -------- As associações ficam obrigadas a apresentar documentos comprovativos da sua posse 

e respectiva compra, bem como de declaração estatutária de compromisso de utilização da 

viatura para as suas actividades estatutárias. ----------------------------------------------------------  

 -------- A viatura deverá apresentar em local visível o logótipo do Município de São Brás de 

Alportel, com dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da 

palavra “apoio”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PRINCÍPIOS BASE DO APOIO A OUTRAS ASSOCIAÇÕES: ----------------------------------------  

 -------- A par das associações de cariz eminentemente cultural ou desportivo, existe um 

conjunto de outras associações, que pelo trabalho que desenvolvem, de interesse para o 

município, merecem apoio da Câmara Municipal, mediante a atribuição de subsídios e apoio 

logístico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- I. CONSTITUEM CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A OUTRAS ASSOCIAÇÕES: --  

 -------- 1. ACTIVIDADES FORMATIVAS: -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui um valor de apoio para realização de actividades 

formativas, no valor médio de 1.000,00 euros por actividade, que pode variar segundo as 

características específicas da actividade e consoante o valor que a Câmara Municipal atribui 

em função do interesse para o Município; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2. INFRA-ESTRUTURAS: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui um valor de apoio para Melhoramento de infra-

estruturas, no valor de 2.500,00 euros (em caso de propriedade ou cedência, a título gratuito 

por outra entidade, que não o município) e 2.000,00 euros (em caso de aluguer), a 

associações que dispõe de sede em espaço não cedido pela autarquia; ----------------------------  

 -------- 3. APOIO A DESLOCAÇÕES DIRECTAMENTE RELACIONADAS COM AS ACTIVIDADES:----  

 -------- No sentido de apoiar a actividade a realizar, a Câmara Municipal atribui um apoio 

para deslocações, no valor base de 500,00 euros por viatura, a associações que disponham 

de viaturas próprias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Caso a viatura tenha sido adquirida pela associação, com o apoio da Câmara 

Municipal, deverá a mesma apresentar em local visível o logótipo do Município de São Brás 

de Alportel, com dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da 

palavra “apoio”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui valores de apoio para organização de eventos, consoante 
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as suas características. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A associação deverá solicitar à Câmara Municipal o referido apoio, que pode 

revestir-se de carácter financeiro, logístico e de divulgação até ao dia 10 do mês anterior. ----  

 -------- O apoio da autarquia deverá ser explicitado nos materiais de divulgação dos eventos 

e iniciativas, mediante a inserção de logótipo do Município de São Brás de Alportel, na 

categoria de apoio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. REALIZAÇÃO DE OUTRAS ACTIVIDADES: -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atribui valores de apoio para realização de outras actividades, 

consoante as suas características e interesse para o Município. -------------------------------------  

 -------- OUTROS APOIOS: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS: --------------------------------------------------  

 -------- A Autarquia cede as suas instalações ou aquelas que estiver a gerir às associações, 

desde que sejam respeitadas as normas e consoante a disponibilidade da autarquia e 

dependendo de a actividade ser de interesse para o Município. A cedência tem por base a 

assinatura de um Acordo de Cedência. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. TRANSPORTES MUNICIPAIS:--------------------------------------------------------------------  

 -------- A Autarquia disponibiliza transportes municipais às associações, para realização de 

provas oficiais e para a prossecução das suas actividades, de acordo com a disponibilidade 

da autarquia, e mediante solicitação prévia e apresentação de justificação, e sempre que as 

actividades revistam carácter de interesse para o Município. ----------------------------------------  

 -------- 8. CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PRÓPRIAS: -----------------------------------------  

 -------- Visando a melhoria das actividades associativas e a progressiva autonomia das 

associações, quando se julgar de interesse para o concelho, e com critérios definidos para 

cada caso, a Câmara Municipal apoia, as iniciativas das associações, com vista à construção 

de infra-estruturas próprias, desde que haja disponibilidade financeira em orçamento 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. AQUISIÇÃO DE VIATURAS: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Visando a progressiva autonomia das associações do concelho, por sua proposta, e 

sempre que se considerar indispensável, a Câmara Municipal poderá apoiar 

comparticipando nos custos de aquisição de viaturas necessárias ao exercício e 

desenvolvimento das actividades próprias de cada associação, com um montante que depende 

da disponibilidade financeira, prevista em orçamento municipal, não podendo ultrapassar o 
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limite de 5.000,00 € ou 20% do custo de aquisição. ---------------------------------------------------  

 -------- As associações ficam obrigadas a apresentar documentos comprovativos da sua posse 

e respectiva compra, bem como de declaração estatutária de compromisso de utilização da 

viatura para as suas actividades estatutárias. ----------------------------------------------------------  

 -------- A viatura deverá apresentar em local visível o logótipo do Município de São Brás de 

Alportel, com dimensão não inferior a 20cm de largura por 30 cm de altura, e menção da 

palavra “apoio”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- III. APOIOS ESPECÍFICOS: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- > APOIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS; ------------------  

 -------- Dado o carácter específico e de elevado valor e importância para o Município, de que 

se reveste o trabalho desenvolvido pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de São Brás de Alportel, a Câmara Municipal apoia esta associação com critérios 

específicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal apoia aquela associação, mediante apoio logístico e apoio 

financeiro, que se reveste de um subsídio anual a protocolar. ---------------------------------------  

 -------- O apoio da Câmara Municipal a esta associação humanitária visa: ---------------------  

 -------- > Contribuir para a melhoria e modernização das infra-estruturas da Associação e 

equipamentos de apoio ao socorro de pessoas e bens; ------------------------------------------------  

 -------- > Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população; ------------------------  

 -------- > Contribuir para o importante trabalho de prevenção e combate de incêndios 

florestais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > APOIO À SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – MUSEU DO 

TRAJO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Dado o carácter específico e de elevado valor para o Município, constituindo um dos 

mais importantes equipamentos turístico-culturais do concelho, a Câmara Municipal apoia o 

trabalho desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel – o Museu 

do Trajo, mediante critérios específicos de apoio às suas actividades. -----------------------------  

 -------- A Câmara Municipal apoia aquela associação, mediante apoio logístico e apoio 

financeiro, que se reveste de um subsídio anual, a protocolar.---------------------------------------  

 -------- IV. OUTRAS DISPOSIÇÕES: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. APOIO A OUTRAS ASSOCIAÇÕES. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal reserva-se ao direito de apoiar outras associações, de âmbito 
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local ou outro, por reconhecer que o trabalho e actividades desenvolvidas se revestem de 

importância para o Município.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2011 ÀS ASSOCIAÇÕES DO 

CONCELHO:- Presente a proposta apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, 

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

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

 ----------------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2011 ----------------  

 ----------------------------------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ------------------------------------  

 -------- No corrente ano de 2011, a visão dos modelos económico-financeiros é posta em 

causa pela conjuntura de crise económico-social que atravessa a Europa e o Mundo. Todas 

as estruturas que sempre foram chamadas a responder às expectativas, necessidades e 

objectivos legítimos das sociedades e dos seus modelos de organização são colocadas sob 

interrogação quanto ao futuro. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível local, a autarquia vê constrangida a sua acção em face, da drástica 

diminuição de receitas, da crescente diminuição das transferências do Estado e da exigente 

diminuição de despesas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste quadro de contingência, a autarquia aprovou o Plano Municipal de Redução de 

Despesa para o ano de 2011, com um conjunto de 20 medidas de solução concreta para 

reduzir despesa e melhor rentabilizar os recursos da autarquia e no pressuposto, todos os 

subsídios às Associações são reduzidos 25%, relativamente aos valores do ano de 2010. ------  

 -------- No entanto a autarquia, enquanto poder local instituído pela lei para a prossecução 

do serviço público, actua com base na proximidade às populações, mantendo um diálogo 

privilegiado com as Associações locais. Elas constituem um importante motor e garante do 

desenvolvimento local e da coesão social, revelando uma importante capacidade 

dinamizadora ao nível cultural, recreativo e desportivo. ----------------------------------------------  

 -------- Nestes termos, considerando que ao abrigo do quadro de competências das 

autarquias locais, designadamente da al. b) do nº 4 do artº. 64 da Lei  169/99 de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro, investida de autonomia financeira 

e com os fundamentos constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2011, a autarquia 

formaliza anualmente o apoio às Associações sedeadas em São Brás de Alportel; ---------------  

 -------- Com fundamento em Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, previstos 
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no Decreto-Lei 273/2009, de 1 de Outubro, bem como em Protocolos de Apoio, e cujas 

minutas são parte integrante desta proposta, proponho à consideração da Câmara 

Municipal, a atribuição dos subsídios abaixo designados para cada uma das Associações 

identificadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Associações Desportivas - Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo: ------  

 -------- Associação Jovem Sambrasense; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 1.875,00€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €1.875,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €156,25; --------------------------------------------------  

 -------- Bike Clube São Brás; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 4.957,50€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €4.957,50, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €413,13; --------------------------------------------------  

 -------- BLASIUS – Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas rodas em 

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

 -------- Apoio ao Desporto – 4.125,00€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €4.125,00, dividido em duas tranches iguais, por 

duodécimos, correspondendo a cada uma o montante de €2.062,50; -------------------------------  

 -------- Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel; -------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 2.737,50€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €2.737,50, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €228,13; --------------------------------------------------  

 -------- Clube de Caça e Pesca; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 3.262,50€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €3.262,50, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €271,88; --------------------------------------------------  

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

Freguesia de São Brás de Alportel; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 7.312,50€; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €7.312,50, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €609,38; --------------------------------------------------  

 -------- Sociedade Recreativa 1º de Janeiro; ------------------------------------------------------------  
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 -------- Apoio ao Desporto – 24.534,38€; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €24.534,38, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €2.044,53; ------------------------------------------------  

 -------- União Desportiva e Recreativa Sambrasense; ------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 19.003,13€; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €19.003,13, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €1.583,59; ------------------------------------------------  

 ---------------------------- Associações Culturais – Protocolo de Apoio ------------------------------  

 -------- Associação Cultural Sambrasense; -------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio à Cultura - €9.647,25; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €9.647,25, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €803,94; --------------------------------------------------  

 -------- Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense; ----------------------  

 -------- Apoio à Cultura - €7.525,00; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €7.525,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €627,08; --------------------------------------------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio à Cultura – 4.438,00; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €5.917,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €369,83; --------------------------------------------------  

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

 -------- Santa Casa da Misericórdia - Casa Museu António Bentes; -------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €17.235,00 dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 1.436,25; -----------------------------------------------  

 -------- Associação de Agricultores; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €5.670,00 dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 472,50;” ------------------------------------------------  

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

devendo a Secção de Contabilidade efectuar os pagamentos mensais até ao quinto dia útil de 

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

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

Desenvolvimento Desportivo e os Protocolos de Apoio a celebrar com as várias associações e 
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dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para os assinar. ------------------------------------  

 -------- Neste momento saiu da sala de reuniões a Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, por 

fazer parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a seguir. ---------------------------  

 -------- APOIO A ATRIBUIR NO ANO DE 2011 AO GRUPO DESPORTIVO E 

CULTURAL DE MACHADOS:- Presente a proposta apresentada pelo Vice-Presidente 

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

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

 ----------------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2011 ----------------  

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

 -------- No corrente ano de 2011, a visão dos modelos económico-financeiros é posta em 

causa pela conjuntura de crise económico-social que atravessa a Europa e o Mundo. Todas 

as estruturas que sempre foram chamadas a responder às expectativas, necessidades e 

objectivos legítimos das sociedades e dos seus modelos de organização são colocadas sob 

interrogação quanto ao futuro. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao nível local, a autarquia vê constrangida a sua acção em face, da drástica 

diminuição de receitas, da crescente diminuição das transferências do Estado e da exigente 

diminuição de despesas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste quadro de contingência, a autarquia aprovou o Plano Municipal de Redução de 

Despesa para o ano de 2011, com um conjunto de 20 medidas de solução concreta para 

reduzir despesa e melhor rentabilizar os recursos da autarquia e no pressuposto, todos os 

subsídios às Associações são reduzidos 25%, relativamente aos valores do ano de 2010. ------  

 -------- No entanto a autarquia, enquanto poder local instituído pela lei para a prossecução 

do serviço público, actua com base na proximidade às populações, mantendo um diálogo 

privilegiado com as Associações locais. Elas constituem um importante motor e garante do 

desenvolvimento local e da coesão social, revelando uma importante capacidade 

dinamizadora ao nível cultural, recreativo e desportivo. ----------------------------------------------  

 -------- Nestes termos, considerando que ao abrigo do quadro de competências das 

autarquias locais, designadamente da al. b) do nº 4 do artº. 64 da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro, investida de autonomia financeira 

e com os fundamentos constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2011, a autarquia 

formaliza  anualmente o apoio às Associações  sedeadas em São Brás de Alportel; --------------  

 -------- Neste pressuposto e com fundamento no Contrato Programa de Desenvolvimento 
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Desportivo, previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, bem como no Protocolo 

de Apoio, e cujas minutas são parte integrante desta proposta, proponho assim à 

consideração da Câmara Municipal a atribuição do subsídio abaixo designado para a 

associação Grupo Desportivo e Cultural de Machados: ----------------------------------------------  

 -------- Associações Desportivas com Actividade Cultural - Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo e Protocolo de Apoio ---------------------------------------------------  

 -------- Grupo Desportivo e Cultural de Machados; ---------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 19.087,50€; ----------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio à Cultura - 3.000,00€; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €22.087,50, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €1.840,63;” -----------------------------------------------  

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

devendo a Secção de Contabilidade efectuar os pagamentos mensais até ao quinto dia útil de 

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a associação e dar poderes ao Presidente da 

Câmara Municipal para o assinar. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões a Vereadora Dra. Marlene Guerreiro para 

poder participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião e saiu da sala o Vereador 

Eng.º Acácio Martins por fazer parte dos órgãos sociais da associação que a seguir se irá 

debater. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- APOIO A ATRIBUIR NO ANO DE 2011 À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a 

proposta apresentada pelo Vice-Presidente sobre o assunto mencionado em epígrafe: -----------  

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

 ----------------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2011 ----------------  

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

 -------- No corrente ano de 2011, a visão dos modelos económico-financeiros é posta em 

causa pela conjuntura de crise económico-social que atravessa a Europa e o Mundo. Todas 

as estruturas que sempre foram chamadas a responder às expectativas, necessidades e 

objectivos legítimos das sociedades e dos seus modelos de organização são colocadas sob 

interrogação quanto ao futuro. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Ao nível local, a autarquia vê constrangida a sua acção em face, da drástica 

diminuição de receitas, da crescente diminuição das transferências do Estado e da exigente 

diminuição de despesas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste quadro de contingência, a autarquia aprovou o Plano Municipal de Redução de 

Despesa para o ano de 2011, com um conjunto de 20 medidas de solução concreta para 

reduzir despesa e melhor rentabilizar os recursos da autarquia e no pressuposto, todos os 

subsídios às Associações são reduzidos 25%, relativamente aos valores do ano de 2010. ------  

 -------- No entanto a autarquia, enquanto poder local instituído pela lei para a prossecução 

do serviço público, actua com base na proximidade às populações, mantendo um diálogo 

privilegiado com as Associações locais. Elas constituem um importante motor e garante do 

desenvolvimento local e da coesão social, revelando uma importante capacidade 

dinamizadora ao nível cultural, recreativo e desportivo. ----------------------------------------------  

 -------- Nestes termos, considerando que ao abrigo do quadro de competências das 

autarquias locais, designadamente da al. b) do nº 4 do artº. 64 da Lei 169/99 de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei 5-A/ 2002 de 11 de Janeiro, investida de autonomia financeira 

e com os fundamentos constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2011, a autarquia 

formaliza  anualmente o apoio às Associações  sedeadas em São Brás de Alportel; --------------  

 -------- Neste pressuposto e com base no Protocolo de Apoio cuja minuta é parte integrante 

desta proposta, proponho assim à consideração da Câmara Municipal a atribuição do 

subsídio abaixo designado para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários; -------  

 -------- Mais proponho que a título excepcional e por ser considerada uma Associação de 

vital interesse público e humanitário, a redução de 25% sobre o subsídio devido, não seja 

aplicável à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel. -----  

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

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

 -------- Valor global do apoio a atribuir - €144.000,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de €12.000,00;” ---------------------------------------------  

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

devendo a Secção de Contabilidade efectuar os pagamentos mensais até ao quinto dia útil de 

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Apoio a 

celebrar com a associação e dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para o assinar ---- .  
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 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins para 

poder participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião. -------------------------------  

 -------- NORMAS DO MERCADINHO DAS TROCAS MERCADO MUNICIPAL DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a proposta apresentada pela Vereadora Dra. 

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

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

 -------- “PROPOSTA DE NORMAS DO MERCADINHO DAS TROCAS MERCADO MUNICIPAL DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Estabelece o Regulamento do Mercado Municipal, no seu artigo 7.º, que compete à 

Câmara Municipal a realização de iniciativas que visem a dinamização do Mercado, bem 

como a divulgação dos produtos do concelho. Neste pressuposto, e nos termos do disposto 

no referido regulamento, estabelecem-se as seguintes normas de realização do 

MERCADINHO DAS TROCAS:-------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Dos objectivos: ------------------------------------------------  

 -------- 1 - O Mercadinho das Trocas, adiante designado por Mercadinho é uma iniciativa da 

Câmara Municipal, organizada em parceria com um grupo informal de cidadãos, podendo 

contar ainda com a colaboração de associações locais. ----------------------------------------------  

 -------- 2 - O Mercadinho das Trocas tem por objectivos preservar as formas tradicionais de 

troca directa e valorizar o artesanato e as demais produções locais. Assim, neste mercadinho 

não é utilizada qualquer outra forma de pagamento, que não seja a troca directa, de produtos 

por produtos, não circulando na mesma quaisquer valores pecuniários. ---------------------------  

 ----------------------------------- Da Organização e Funcionamento: ---------------------------------  

 -------- 1 - Compete à Câmara Municipal providenciar o espaço e logística necessária à 

realização do Mercadinho, bem como autorizar, ou não, atempadamente, produtos/artigos 

cuja confecção/elaboração suscite dúvidas sobre a forma de confecção ou que não se 

enquadrem no conceito de artesanato e produção local, tendo plenos poderes para não 

autorizar a sua exposição no evento. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Compete à organização, a cargo da Câmara Municipal e do grupo informal de 

cidadãos proceder à inscrição dos/das participantes e distribuir os mesmos pelos espaços de 

venda disponíveis no Espaço Polivalente do Mercado Municipal. ----------------------------------  

 -------- 3 - O Mercadinho realiza-se no Espaço Polivalente do Mercado Municipal. -------------  

 -------- 4 - O Mercadinho realiza-se de dois em dois meses, de Outubro a Junho, no quarto 
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Domingo de cada mês, no seguinte horário: entre as 14h00 e as 17h00. ---------------------------  

 -------- 5 - O Mercadinho poderá realizar-se fora do período descrito acima, bem como em 

outro horário e local em situações concretas, a ponderar caso a caso, por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal ou, em sua substituição, do Vereador responsável pela área 

dos Mercados e Feiras. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Da Participação: -------------------------------------------------  

 -------- 1 - A participação no Mercadinho é efectuada através de convite por parte da 

organização ou por inscrição, por parte dos interessados (mediante o preenchimento de uma 

ficha de inscrição), que será posteriormente alvo de avaliação por parte da organização, 

sendo dada preferência, aos residentes na área do município. ---------------------------------------  

 -------- 2 - A participação no Mercadinho implica a elaboração dos produtos/artigos para 

troca.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - A atribuição de espaços aos participantes cabe à organização do Mercadinho. -----  

 -------- 4 - O espaço está identificado com o nome/designação do participante, conforme por 

este indicado na ficha de inscrição.-----------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - O direito de utilização dos espaços disponibilizados não pode ser cedido a outrem 

sem conhecimento e autorização prévia da organização. ---------------------------------------------  

 -------- 6 - No caso do/a participante desistir da sua participação no Mercadinho, deverá 

participar o facto à Câmara Municipal, com a antecedência de 5 dias úteis sobre a data de 

realização do próximo Mercadinho. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - No decorrer do Mercadinho, a não comparência por parte do titular do espaço, 

sem comunicação prévia à organização, implica a perda do espaço atribuído e sua 

substituição por participantes que se encontrem em lista de espera. --------------------------------  

 -------- 8 - A taxa de ocupação da respectiva mesa encontra-se fixada no regulamento e 

tabela de taxas e licenças e em tabela de preços/tarifas aprovada pela Câmara Municipal e 

em vigor; e conforme estabelecido nas alíneas 2. c) do artigo 37.º e 1. b) do artigo 38.º do 

Regulamento do Mercado Municipal de São Brás de Alportel, é cobrada por cobrança avulsa 

pelo funcionário do mercado. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9 - Constituem direitos dos titulares dos espaços: ---------------------------------------------  

 -------- a) Manter o exercício da actividade no espaço que lhe foi atribuído, nos termos e 

limites das presentes normas; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Reclamar contra todos os actos ou omissões da Câmara Municipal, contrários ao 
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disposto nestas normas ou na demais legislação aplicável; ------------------------------------------  

 -------- c) Apresentar sugestões para a melhoria dos serviços. ---------------------------------------  

 -------- 10 - Constituem deveres dos titulares dos espaços, para além do integral cumprimento 

do disposto nas presentes normas e na demais legislação aplicável: --------------------------------  

 -------- a) Proceder ao arranjo, decoração, segurança e limpeza do espaço; ----------------------  

 -------- b) Deixar o seu espaço e respectiva área envolvente no final de cada Mercadinho, 

limpo de resíduos e desperdícios resultantes do exercício da sua actividade; ---------------------  

 -------- c) Efectuar a triagem dos resíduos e depositar os mesmos nos recipientes 

apropriados; e cumprir as normas de higiene e salubridade exigidas pela legislação em 

vigor;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Respeitar as regras de urbanidade nas suas relações com outros ocupantes, 

entidades policiais, fiscalizadoras e público; e acatar e dar pronto cumprimento às ordens 

legítimas das entidades competentes para a fiscalização; ---------------------------------------------  

 -------- Responder pelos danos e prejuízos provocados no mercado, nos seus espaços de 

venda e nos equipamentos por si utilizados, por sua culpa ou negligência ou de quaisquer 

pessoas ao seu serviço. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11 - É expressamente proibida a utilização de equipamento próprio adicional (ex. 

mesas, expositores, luzes ou outros), sem que seja comunicado e devidamente autorizado 

antecipadamente pela organização, sob pena de ser retirado. ---------------------------------------  

 -------- 12 - Os titulares de espaços, que apresentam de produtos agro-alimentares, devem 

respeitar as regras básicas de higiene e manuseamento de alimentos, previstas na legislação 

em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 13 - Os titulares de espaços são responsáveis pelos produtos expostos e pela sua 

eventual comercialização, devendo respeitar a legislação em vigor, não se responsabilizando 

a organização pelo incumprimento da mesma. ---------------------------------------------------------  

 -------- 14 - As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela organização.” ---------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes normas. --------  

 -------- APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA:- Foi 

presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa ao assunto em epígrafe, 

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------- “Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica ------------------------  

 -------- A toxicodependência constitui um dos mais graves flagelos da nossa sociedade, que 

importa combater, na construção de uma comunidade mais solidária e mais inclusiva. ---------  

 -------- A par da prevenção, que constitui acção prioritária neste campo, a reabilitação 

constitui igualmente um importante eixo de acção, para promover a recuperação e 

integração social dos toxicodependentes. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito, e no exercício das suas competências e atribuições, na área social, a 

Câmara Municipal procura prestar apoio, em parceria com o Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, e de acordo com as suas disponibilidades financeiras da autarquia, ao 

tratamento e recuperação de toxicodependentes, residentes na área do município, oriundos 

de meios social e economicamente carenciados, de modo a possibilitar a sua reabilitação e 

integração na comunidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, dando continuidade à parceria que tem vindo a ser desenvolvida com o 

Instituo da Droga e da Toxicodependência, no âmbito de protocolo firmado com este Instituto 

no passado mês de Abril, de acordo com o definido na alínea b do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada na Lei n.º 5 A, de 2002, de 11 de Janeiro, 

e em resposta a uma solicitação apresentada pela Equipa Técnica Especializada de 

Tratamento Sotavento/Olhão do Instituto da Droga e da Toxicodependência, proponho a 

atribuição de um apoio mensal à Comunidade Terapêutica Horta Nova – Coimbra, no valor 

de 70,00 euros, para fazer face às despesas inerentes ao internamento da utente Mariana 

Vieira Pereira Serra, uma jovem são-brasense, de 20 anos de idade, que se encontra a ser 

seguida por aquela equipa desde 17 de Fevereiro de 2003, por motivo de uma 

toxicodependência. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A proposta de atribuição deste apoio tem igualmente em consideração a situação de 

débil contexto económico e social do agregado familiar em que a jovem se insere, tratando-se 

de uma família há muito seguida pelos Serviços Sociais da Câmara Municipal, manifestando 

insuficientes condições para assegurar o pagamento do tratamento.” -------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal de 

€ 70,00 (setenta euros), à Comunidade Terapêutica Horta Nova – Coimbra durante o período 

de 12 meses. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE:- A Vereadora 

PROPOSTA 
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Dra. Marlene Guerreiro apresentou uma proposta relativa ao assunto em epígrafe, 

acompanhada de uma informação jurídica, que abaixo se transcrevem: ----------------------------  

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

 ----------------------- “Alteração ao Regulamento de Venda Ambulante ----------------------------  

 -------- Considerando que o Regulamento Municipal de Venda Ambulante, datado de 21 de 

Dezembro de 1979, elaborado com base no D.L. n.º 122/79 encontra-se actualmente 

desajustado da realidade, nomeadamente no que se refere ao valor das coimas definidas para 

punição das infracções; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a aplicação do Regulamento supra-citado, nomeadamente no que 

concerne à aplicação de coimas, dado estabelecer valores desajustados à realidade (sendo o 

valor mais elevado de 5.000$00), se revela na prática totalmente ineficaz no controle do 

exercício de venda ambulante por vendedores não licenciados para tal actividade; -------------  

 -------- Considerando que esta situação coloca em causa o exercício da livre concorrência, 

sendo prejudicial à defesa dos direitos dos vendedores que se encontram devidamente 

licenciados para o exercício da venda ambulante, bem como para aqueles que desenvolvem a 

sua actividade de venda nos estabelecimentos devidamente legalizados para o efeito; ----------  

 -------- Considerando que o Regulamento da Venda ambulante deverá ser objecto de uma 

revisão global, já prevista, mas que, dada a escassez de recursos humanos da autarquia, na 

área jurídica, e por existirem outros regulamentos cuja elaboração se entende mais 

prioritária, inclusive por recomendação resultante de auditoria externa, não pode esta ser de 

momento efectuada, e dada a urgência de alterar a situação supra exposta; ----------------------  

 -------- Considerando a última alteração ao D.L. nº 122/79, efectuada através do D.L. nº 

252/93, de 14 de Julho, veio actualizar o valor das coimas, no seu artigo 22.º; -------------------  

 -------- Propõe-se, com base na informação jurídica que junto se anexa proceder à alteração, 

por actualização e adaptação a nova legislação habilitante, ao artigo 9.º do Regulamento 

Municipal de venda ambulante, passando o mesmo a ter a seguinte redacção: -------------------  

 -------- 1- As infracções do disposto no Decreto-Lei nº 122/79, de 8 de Maio na sua actual 

redacção e no presente regulamento, constituem contra-ordenações e são puníveis com 

coima, de € 24,94 a € 2493,99 em caso de dolo e de € 12,47 a € 1.247 em caso de 

negligência, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Exercício da actividade de vendedor ambulante sem Autorização/Licença, emitidos 

pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- b) Exercício da actividade de venda ambulante fora dos locais autorizados para o 

efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas neste 

tipo de comércio. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se propõe que este assunto seja remetido à Assembleia Municipal para 

aprovação e posterior entrada em vigor da alteração ao Regulamento supra citado.” ----------  

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Alteração do Regulamento de venda ambulante. --------------------------------  

 -------- O artigo 9º passa a ter a seguinte redacção: ---------------------------------------------------  

 -------- Art. 9º -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1- As infracções do disposto no Decreto-Lei nº 122/79, de 8 de Maio na sua actual 

redacção e no presente regulamento, constituem contra-ordenações e são puníveis com 

coima, de € 24,94 a € 2493,99 em caso de dolo e de € 12,47 a € 1.247 em caso de 

negligência, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Exercício da actividade de vendedor ambulante sem Autorização/Licença, emitidos 

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

 -------- b) Exercício da actividade de venda ambulante fora dos locais autorizados para o 

efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Venda, exposição ou simples detenção para venda de mercadorias proibidas neste 

tipo de comércio. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- À Consideração superior,” ------------------------------------------------------------------------  

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

remetê-la para publicação no Diário da República para apreciação pública nos termos do 

artigo 118º do CPA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 21/2010, DE LAMBERTUS HESSELINK E DENISE MARIA KROL 

– ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM GARCIA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território sob o n.º 21/2010 em que 

Lambertus Hesselink e Denise Maria Krol, residentes na Rua Almeida Garret n.º 59 – 2º 

Esq., freguesia da Sé, concelho de Faro, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo a obras de alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, de que são proprietários 

no sítio da Garcia, deste município. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura 

relativo a obras de alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar, devendo os projectos 

das especialidades serem entregues no prazo máximo de 6 meses, nos termos da informação 

técnica de 28 de Janeiro de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser dada conhecimento 

aos requerentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta ao requerimento nº 26 datado de 14 de 

Janeiro de 2011, cuja petição é dar resposta ao parecer técnico de 29 de Julho de 2010. ------  

 -------- ANÁLISE DA PRETENSÃO: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Emitido parecer pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve – registo nº S07440-201012 – ORD, no âmbito das competências da REN, o presente 

processo reúne condições. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Analisada a presente pretensão, não se vê inconveniente de ordem técnica pelo que se 

propõe a aprovação do presente projecto de arquitectura. Deve o requerente apresentar os 

necessários projectos de especialidades no prazo de 6 meses. ---------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

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

 -------- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE 

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS COM ESPAÇO DE DANÇA, EM MEALHAS:- Presente 

o pedido de autorização de horário de funcionamento, requerido em 28 de Dezembro de 2010, 

por Tiago Henrique da Silva Merca Rodrigues, gerente da empresa Musicacontece, Lda. para 

o estabelecimento de restauração e bebidas com espaço de dança, no sítio das Mealhas, neste 

município. O horário solicitado é de terça a domingo, com abertura às 20 horas e 

encerramento às 6 horas. -----------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O senhor Presidente apesar de ter competência para autorizar a emissão de horários de 

REQUERIMENTOS 
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funcionamento, quis trazer a presente situação à reunião de câmara pelo facto do horário 

solicitado ser bastante alargado. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o horário conforme 

requerido, podendo o mesmo ser alterado em caso de reclamações. ---------------------------------  
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 -------- SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FARO – CHEQUE SEM 

COBERTURA:- Presente um ofício de 18 de Janeiro último, remetido pelos Serviços do 

Ministério Público de Faro, 2ª secção, a solicitar informação quanto à regularização ou não 

da situação a que se reporta a queixa-crime feita pela autarquia, relativa à falta de provisão de 

um cheque. É solicitado ainda que a autarquia informe se pretende dar prosseguimento ao 

presente procedimento criminal. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Coordenadora Técnica, responsável pela Tesouraria Municipal informou em 25 de 

Janeiro de 2011 que a situação ainda não foi regularizada. -------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal atendendo a que a situação não foi regularizada até à presente 

data, deliberou, por unanimidade, mandar informar os Serviços do Ministério Público de Faro 

que pretende dar prosseguimento ao presente procedimento criminal contra Sandra Paula 

Brito Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- GLOBALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA O PROJECTO 

ALGARVE DIGITAL:- Presente a comunicação n.º 30/11/AA, de 21 de Janeiro de 2011, da 

empresa Globalgarve, a solicitar a atribuição de subsídio para a sustentabilidade do Projecto 

Algarve Digital. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar o envio de lista detalhada 

dos serviços a prestar no âmbito do Projecto Algarve Digital para o ano 2011. -------------------  

 -------- CASA DO ALGARVE – QUOTA ANUAL:- Presente a comunicação da Casa do 

Algarve em Lisboa, de 19 de Janeiro último, a solicitar o pagamento da quota anual no valor 

de € 60,00 (sessenta euros), uma vez que o município é o sócio n.º 397 desta colectividade. ---  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

€ 60,00 (sessenta euros) para pagamento da quota anual. Remeta-se cópia à Secção da 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- NOVO REGIME DE INCOMPATIBILIDADE – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 

PÚBLICAS OU CARGOS POLÍTICOS POR APOSENTADOS OU EQUIPARADOS:- 

Presente uma circular n.º 6/2011, de 13 de Janeiro de 2011 da ANMP – Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e um ofício circular n.º 1/2011, de 14 de Janeiro último da Caixa 

Geral de Aposentações relativos ao novo Regime de incompatibilidades em matéria de 

exercício de funções públicas ou cargos políticos por aposentados. ---------------------------------  

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- FORMALIZAÇÃO DE CANDIDATURA “CIRCULAR DE S. BRÁS – 2ª FASE 

E OBRAS COMPLEMENTARES”:- Presente a seguinte informação prestada pelo Director 

do Departamento Técnico Municipal: --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “ASSUNTO: Formalização de candidatura “Circular de S. Brás - 2ª Fase e obras 

complementares”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Data: 31/01/2011 -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi apresentada a candidatura em epígrafe ao PO Algarve 21-Eixo 3 no passado mês 

de Novembro, tendo a mesma merecido parecer favorável em 7/12/2010. -------------------------  

 -------- O valor total proposto foi de 1.616.564,63€, sendo o valor total elegível de 

1.472.201,00€ e a comparticipação FEDER de 736.100,50€  ----------------------------------------  

 -------- O objecto da candidatura engloba três empreitadas, a Circular Norte - 2ª Fase, a 

Requalificação da entrada Sudeste e a Construção de parque de estacionamento e rotunda de 

apoio ao Centro Escolar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à empreitada “Circular Norte – 2ª Fase”, segundo informação da 

chefe da DFP, foi contraído um empréstimo para o investimento efectuado, pelo que a 

presente informação visa dar conhecimento de tal facto e da necessidade de amortizar 

parcialmente o dito empréstimo no valor a indicar posteriormente pela DFP. --------------------  

 -------- À consideração do Exmº Sr. Presidente.” ------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO 

CONCELHO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente uma comunicação da Associação 

de Agricultores do Concelho de S. Brás de Alportel, de 28 de Janeiro de 2011, a solicitar o 

adiantamento do subsídio mensal correspondente a 5 meses, por forma a dar continuidade às 

actividades que aquela associação vem desenvolvendo. -----------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência do valor 

solicitado correspondente aos meses de Janeiro a Maio. Remeta-se cópia à Secção da 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ADENDA À RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS NO 

ANO DE DOIS MIL E DEZ:- Presente uma adenda à listagem da facturação emitida no ano 

findo e que não foi paga uma vez que as facturas que nela constam entraram nos serviços 

municipais após o primeiro dia útil de Janeiro de dois mil e onze, cujo valor acumulado se 
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cifra em quatrocentos e noventa mil setecentos e dez euros e vinte e oito cêntimos. --------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que o referido pagamento 

seja efectuado no ano em curso e logo que possível pela Secção de Contabilidade. --------------  

 -------- AUTOS DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DE VÁRIAS EMPREITADAS:- Presente 

uma informação do Director Técnico Municipal, acompanhada dos respectivos autos de 

recepção definitiva de várias empreitadas, com vista à recepção definitiva das várias obras, 

esclarecendo que as mesmas estão em condições de ser recebidas definitivamente pela 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Vimos desta forma informar da elaboração das vistorias e consequentes recepções 

definitivas das seguintes empreitadas: -------------------------------------------------------------------  

Obra Adjudicatário 
Recepção 

Provisória 

Recepção 

Definitiva 

Requalificação da Praceta da Misericórdia J.J. Brito Lda. 9/06/2004 31/01/2011 

Ampliação da rede de Esgotos na Rocha da 

Gralheira 
J.J. Brito Lda. 20/04/2005 31/01/2011 

Requalificação da Fonte da Campina J.J. Brito Lda. 15/11/2004 31/01/2011 

Requalificação do Núcleo Urbano de 

Alportel 
J.J. Brito Lda. 15/10/2004 31/01/2011 

Instalação de contentores enterrados tipo 

“MBE-STOKON” em S. Brás de Alportel 
J.J. Brito Lda. 1/10/2004 31/01/2011 

Requalificação do Centro Histórico de 

S. Brás de Alportel 
J.J. Brito Lda. 20/04/2005 31/01/2011 

Construção do miradouro das Castanhas 
Sérgio Caiado 

Raminhos Lda. 
29/12/2005 20/01/2011 

Pavimentação de Caminhos em diversos 

sítios do Concelho 

José de Sousa Barra & 

Filhos Lda. 
21/11/2005 31/01/2011 

 -------- À consideração do Exmº Sr. Presidente.” ------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar os autos de recepção definitiva das obras constantes na 

informação, recebendo-as definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; -------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pelas firmas 

adjudicatárias das obras. ------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- COBRANÇA DE FACTURAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS 

SÓLIDOS:- Presente uma informação da Coordenadora Técnica da Secção Administrativa de 

Águas e Saneamento a propor o alargamento para 30 dias do prazo posterior ao período de 

pagamento voluntário e que antecede o envio para processo executivo, actualmente de 15 

dias. Justifica a sua proposta com o crescente aumento das dívidas e do número de processos 

executivos decorrentes das dificuldades económicas sentidas pela maioria dos consumidores. -  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao alargamento deste 

prazo para 30 dias com efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 18 a 31 de Janeiro do ano em curso, no uso das 

delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 138, 144, 169 a 

171, 174 a 175, 182 a 184, 195 a 196, 198 a 204, 206 a 229, 234 a 236, 239 a 242, 245 a 247 

no valor de 198.261,18 euros; -----------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 110, 134 a 

137, 178 a 179, no valor de 16.742,92 euros; -----------------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 108 a 109, 111 a 133, 139 a 

143, 145 a 168, 172 a 173, 176 a 177, 180 a 181, 185 a 194, 197, 205, 230 a 233, 237 a 238, 

243 a 244, 248 a 258, no valor de 346.822,64 euros. ---------------------------------------------------  
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

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

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


