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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 6/2011 

da reunião ordinária de 15 de Março 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. -----------------------------------  



     

 

Reunião de 2011/03/15  Página 2 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 50, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 917.545,81 euros dos quais 

914.797,65 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 1.657,16 

euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2011/03/15  Página 3 

 -------- 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 nenhum munícipe usou da 

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, 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 dois assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente: -----  

 --------  – Bairro Social – Atraso no pagamento de renda; ---------------------------------------------  

 --------  – Alteração ao local de realização da Feira das Antiguidades e Velharias; ---------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROGRAMA CULTURAL EM REDE (PRODUÇÃO ARTÍSTICA) – 

INTEGRAÇÃO NO AGRUPAMENTO DE ENTIDADES:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta: -----------------------------------------------  

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

 ----------------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central --------------------  

 --------------------------------------- Produção Artística ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - No âmbito da candidatura “Programação Cultural em Rede - Algarve Central”, 

aprovada por deliberação da Comissão Directiva do PO Algarve 21 em 04/08/2009, existe a 

necessidade de contratação de um Produtor que assegure a coordenação e execução do 

trabalho em rede, na área da produção das acções programadas; ----------------------------------  

 --------  - Importa lançar o procedimento de concurso necessário para a prestação de 

serviços, sendo particularmente importante aprovar em cada um dos municípios as peças do 

procedimento a adoptar, convite à apresentação de proposta e caderno de encargos para o 

ajuste directo, atendendo o valor da despesa; ----------------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos da lei, designadamente dos Contratos Públicos é necessária a 

constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à formação de um 

contrato, cuja execução seja do interesse de todos os parceiros da candidatura; -----------------  

 --------  - Se verifica a necessidade de designação de um representante do agrupamento, 

apara efeitos do procedimento de realização do contrato; --------------------------------------------  

 --------  - A Câmara Municipal de São Brás de Alportel integra desde o início o projecto 

Programação Cultural em Rede - Algarve Central; ----------------------------------------------------  

 -------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que: ----------------------------------------  

 -------- 1) Concorde com a constituição do Agrupamento de entidades adjudicantes; ------------  

 -------- 2) Autorize o Município de São Brás de Alportel a integrar o agrupamento de 

entidades adjudicantes, no processo de contratação de um Produtor Artístico, e que são os 

Municípios de Faro, de Tavira, de Loulé, de Olhão e o Teatro Municipal de Faro; --------------  

 -------- 3) Designe o Município de Faro como representante do agrupamento de entidades 

adjudicantes, para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato.” ------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a proposta apresentada, deliberou, por 

unanimidade aprovar a mesma. ----------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2011/03/15  Página 8 

 -------- ALTERAÇÃO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA FEIRA DE 

ANTIGUIDADES E VELHARIAS:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a 

seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Alteração ao local de realização da Feira das Antiguidades e Velharias -------------  

 -------- Considerando que durante os últimos anos, temos vindo a registar um decréscimo de 

vendedores e de visitantes na Feira das Antiguidades e Velharias, a qual tem vindo a 

realizar-se nos espaços envolventes ao Recinto da Escola EB Poeta Bernardo de Passos; -----  

 -------- Considerando que esta Feira tem um elevado interesse turístico, dado atrair ao 

município grande número de visitantes, constituindo assim um potencial de atracção 

turística, nomeadamente ao nível da restauração e da ocupação de outros espaços culturais e 

de lazer; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o Município de São Brás de Alportel se encontra dotado de um 

espaço com melhores condições para a realização de feiras e mercados, nomeadamente o 

Parque Roberto Nobre, onde têm lugar todos os certames deste tipo, nomeadamente os 

Mercados Semanais de Sábado e as Feiras Tradicionais de Fevereiro e Setembro, --------------  

 -------- Considerando que, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º do Regulamento 

da Feira das Antiguidades e Velharias de São Brás de Alportel, cabe à Câmara Municipal 

deliberar a alteração de local de realização da mesma; ----------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a relocalização da Feira das Antiguidades e Velharias de São Brás de 

Alportel, a partir da edição de Março (realizada, mensalmente, no terceiro domingo do mês) 

para o Parque Roberto Nobre, espaço adaptado a este tipo de eventos, com o objectivo de 

revitalizar a Feira e conferir-lhe uma nova dinâmica e dar melhores condições a vendedores 

e consumidores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Localizado numa zona mais central na vila de São Brás, junto ao Mercado Municipal 

e próximo do Jardim Carrera Viegas, espaço verde e de lazer, este espaço dispõe de 

melhores condições, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de organização e 

disposição dos espaços de venda, o que possibilitará, por si só uma melhor dinamização 

deste evento, que passará a estar integrada num parque público, dispondo de agradáveis 

espaços de lazer, tais como um mini anfiteatro ao ar livre, que poderá constituir um 

complemento à sua dinamização.”------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a proposta apresentada, deliberou, por 

unanimidade aprovar a mesma. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 11/2011, DE EMÍDIO & GONÇALVES, LDª – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM 

TESOUREIRO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 11/2011, 

em que a firma Emídio Gonçalves, Lda. com sede na Rua Luís Bívar, n.º 33-D, nesta Vila, 

solicita informação prévia para a construção de uma moradia, num prédio que possui no sítio 

do Tesoureiro, neste município. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar a firma requerente do 

conteúdo da informação técnica de 10 de Março de 2011 que abaixo se transcreve. --------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a viabilidade de construção de uma 

moradia unifamiliar, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: ---  

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

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

São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da 

República de 19 de Julho de 1995, I série, alterado por correcção e rectificação, eficaz pelo 

aviso nº 10012/2009 e, publicado em Diário da República de 22 de Maio de 2009, 2ª série 

nº 99. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O imóvel localiza-se em: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- INSERIDO EM ESPAÇO URBANO ESTRUTURANTE II A NASCENTE; ----------  

 -------- INSERIDO EM ESPAÇO AGRICOLA CONDICIONADO A POENTE; ---------------  

 -------- ZONA AFASTADA – PROTECÇÃO ÀS CAPTAÇÕES PÚBLICAS; -------------------  

 -------- CONFINA A NORTE COM CAMINHO. -----------------------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 43º e 72º do RPDM, sem prejuízo das 

restantes disposições do Plano regulamentos e legislação aplicáveis. ------------------------------  

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

 -------- 1 - Pretende o requerente a construção de uma habitação unifamiliar, localizado no 

Tesoureiro composto por prédio rústico – Terreno de cultura de árvores com uma área de 

1157,51m
2
, confinando a Norte com caminho descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 15565/20071008. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O requerente tem como objectivo construir uma moradia com uma área de 

300,0m
2
 e 2 pisos, com piscina garagem e muros de vedação com uma volumetria de 900m

3
, 

sendo o seu uso para habitação. --------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 3 - De acordo com o solicitado estes serviços informam que a pretensão se encontra 

inserida em várias classes de espaços, apenas sendo permitido a construção pretendida em 

Espaço Urbano Estruturante II que se encontra localizado a nascente da propriedade com 

12m de largura e 19m de comprimento perfazendo na totalidade de 228m
2
, assim só será 

permitido a construção nesse espaço. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A pretensão deve ser desenvolvida de forma a não comprometer uma evolução 

urbana para aquele local. Tendo como base uma solução apoiada no espírito da perequação, 

evitando uma solução geradora de desigualdades, deverá apresentar um estudo (ante - 

projecto), visando um desenho de projecto urbanístico de apoio à decisão. -----------------------  

 -------- 5 - Uma vez que se localiza em Zona Afastada, delimitada, para cada caso, na planta 

de condicionantes especiais e sujeita a vigilância especial, por parte das entidades 

competentes, no que respeita às práticas culturais, designadamente as relacionadas com a 

agricultura intensiva. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5.1 Na zona afastada deverão ser observados os seguintes condicionantes aos usos e 

construções: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Interditas instalações de fabrico ou armazenamento de produtos tóxicos, 

cemitérios, aterros sanitários, vazadouros, poços absorventes para infiltração de efluentes, 

nitreiras, depósitos soterrados de hidrocarbonetos líquidos e exploração de pedreiras; --------  

 -------- b) Qualquer uso ou construção que seja licenciado deverá ser precedido de parecer 

favorável da Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve já anteriormente 

referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para além dos condicionantes referidos nos números 4 e 4.1 do presente artigo, é 

interdita a abertura de furos de captação particulares numa faixa de 300 m de raio, contados 

a partir do eixo da captação pública. --------------------------------------------------------------------  

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

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO 

A RETALHO DE RELÓGIOS E DE ARTIGOS DE OURIVESARIA E JOALHARIA 

EM ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA RUA GAGO COUTINHO:- 

Presente um requerimento de Maria José Brás Pires residente na Rua Serpa Pinto, n.º 80 – 1º 

Drt.º, na cidade de Faro, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, 

quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração 
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de um estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e 

joalharia, na Rua Gago Coutinho, n.º 64, nesta Vila. ---------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, no 

local pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2011/03/15  Página 12 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA DE “AMPLIAÇÃO DA 

REDE DE ESGOTOS DE POÇO DOS FERREIROS”:- Presente o auto de recepção 

definitiva da empreitada de “Ampliação da Rede de Esgotos de Poço dos Ferreiros”, 

acompanhado do respectivo auto de vistoria esclarecendo que a referida obra está em 

condições de ser recebida definitivamente. --------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA DE “PAVIMENTAÇÃO DE 

CAMINHOS NA MESQUITA, BENGADO E VILARINHOS”:- Presente o auto de 

recepção definitiva da empreitada de “Pavimentação de caminhos na Mesquita, Bengado e 

Vilarinhos”, acompanhado do respectivo auto de vistoria esclarecendo que a referida obra está 

em condições de ser recebida definitivamente. ----------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA DE “RECUPERAÇÃO DO 

MOINHO DO BENGADO”:- Presente o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Recuperação do Moinho do Bengado”, acompanhado do respectivo auto de vistoria 

esclarecendo que a referida obra está em condições de ser recebida definitivamente. ------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA DE “PAVIMENTAÇÃO DO 

CAMPO DE JOGOS DO POLIDESPORTIVO”:- Presente o auto de recepção definitiva 

da empreitada de “Pavimentação do Campo de Jogos do Polidesportivo”, acompanhado do 

DELIBERAÇÕES 
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respectivo auto de vistoria esclarecendo que a referida obra está em condições de ser recebida 

definitivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA “INSTALAÇÃO DE 

CONTENTORES ENTERRADOS DE RSU EM S. BRÁS DE ALPORTEL”:- Presente o 

auto de recepção definitiva da empreitada de “Instalação de Contentores Enterrados de RSU 

em S. Brás de Alportel”, acompanhado do respectivo auto de vistoria esclarecendo que a 

referida obra está em condições de ser recebida definitivamente. ------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Sancionar o presente auto de recepção definitiva, recebendo a obra 

definitivamente para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- ÁGUAS DO ALGARVE – TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO PARA O ANO DE 2011:- Presente o ofício de 28 de Fevereiro de 2011, 

remetido pelas Águas do Algarve, S.A., com sede em Faro, a informar os valores do tarifário 

de fornecimento de água e saneamento, já aprovados pela Ministra do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, com aplicação a partir do dia 1 de Janeiro de 2011. ------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer cópia deste 

documento à Secção de Contabilidade para efeito de conferência de facturas. --------------------  

 -------- RAMAIS DE ÁGUA POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais de água 

efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes nos sítios de Barrabés, 

Machados, Mealhas e Fonte da Murta, num total de € 1.376,37 (mil trezentos e setenta e seis 

euros e trinta e sete cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Abril e Maio de 2011. ----------------------------------------  



     

 

Reunião de 2011/03/15  Página 15 

 -------- RAMAIS DE ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais de 

esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes na Vila e nos sítios 

dos Barrabés e Farrobo num total de € 1.370,50 (mil trezentos e setenta euros e cinquenta 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Abril e Maio de 2011. ----------------------------------------  

 -------- ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE – PROTOCOLO DE ADESÃO 

ASSOCIADOS APOIANTES:- O Vereador Dr. Vítor Guerreiro apresentou o seguinte 

protocolo de colaboração a celebrar com a Associação Musical do Algarve no âmbito da 

Orquestra do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Protocolo ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- “Associação Musical do Algarve ----------------------------------  

 ------------------------------------- ACORDO DE FUNDADORES -------------------------------------  

 -------------------------------------------------- Anexo --------------------------------------------------------  

 -------------------------------- Protocolo de adesão Associados Apoiantes -----------------------------  

 -------- É celebrado o presente protocolo plurianual entre a Associação Musical do Algarve e 

o Município de S. BRÁS DE ALPORTEL, na qualidade de Associado Apoiante, com efeitos a 

partir da respectiva data de assinatura, que estabelece as contribuições e contrapartidas a 

que cada um dos Outorgantes livre e reciprocamente se obriga, nos termos e condições 

previstos nas cláusulas seguintes. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Outorgam este Protocolo: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro – ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE, Associação Particular sem 

fins lucrativos, pessoa colectiva nº 506 034 585, com na E.N. 125, Casa das Figuras, Horta 

da Figuras em Faro, e aqui representada pela Senhora. Profª Doutora Maria de Lurdes 

Cabral e pelo Sr. José Carlos Ferreira, na qualidade de Presidente e Administrador 

respectivamente e com poderes bastantes para o acto, adiante designada por ASSOCIAÇÃO,  

 -------- Segundo - MUNICIPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL Pessoa Colectiva de 

Direito Público nº 503 219 924, sedeada nos Paços do Concelho, S. Brás de Alportel neste 

acto representada pelo Senhor Engº António Paulo Jacinto Eusébio, respectivo Presidente, 

adiante designado por MUNICÍPIO. --------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------------------------------------------------- Cláusula 1ª -------------------------------------------------  

 -------------------------------- Obrigações e contrapartidas do Município de -------------------------  

 -------- 1 - O Município de S. BRÁS DE ALPORTEL, enquanto Associado Apoiante, obriga-se 

perante a ASSOCIAÇÃO e perante os demais FUNDADORES, -------------------------------------  

 -------- MINISTÉRIO DA CULTURA, representado pela Senhora Ministra da Cultura, Dra. 

Gabriela Canavilhas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALGARVE, representado pelo seu 

Presidente Dr Nuno Aires; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE, representada pelo seu Reitor, Professor Doutor 

João Pinto Guerreiro; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- MUNICIPIO DE ALBUFEIRA, representada pelo seu Presidente, Sr Desidério Jorge 

Silva; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- MUNICIPIO DE FARO, representada pelo seu Presidente, Engº José Macário 

Correia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- MUNICIPIO DE LAGOS, representada pelo seu Presidente, Dr Júlio José Monteiro 

Barroso; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- MUNICIPIO DE LOULÉ, representada pelo seu Presidente, Dr Sebastião Francisco 

Seruca Emídio; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- MUNICIPIO DE PORTIMÃO, representada pelo seu Presidente, Dr Manuel António 

da Luz; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- MUNICIPIO DE TAVIRA representada pelo seu Presidente, Dr Jorge Botelho. --------  

 -------- a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Prestar à ASSOCIAÇÃO a importância anual líquida de €6.000.00 (seis mil euros), 

corrigida anualmente de acordo com o indicador de inflação publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística, sob a designação de Variação Média dos Últimos Doze Meses do 

Índice de Preços no Consumidor; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Efectuar a sua contribuição em prestações trimestrais, vencendo-se cada uma no 

primeiro dia útil de cada trimestre. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. São contrapartidas dos Associados Apoiantes: ---------------------------------------------  

 -------- a) Atribuição de um concerto pela Orquestra do Algarve, realizado de acordo e no 

âmbito da actividade musical agendada para cada temporada artística. --------------------------  

 -------- b) Indicação do nome do Município de S. BRÁS DE ALPORTEL nos meios de 
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promoção e divulgação escrita, audiovisual e multimédia dos referidos eventos culturais. -----  

 -------------------------------------------------- Cláusula 2ª -------------------------------------------------  

 ------------------------------------- Obrigações da ASSOCIAÇÃO --------------------------------------  

 -------- 1 - A ASSOCIAÇÃO obriga-se, através da sua Direcção, a prestar as contrapartidas 

previstas na cláusula anterior. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- Cláusula 3ª -------------------------------------------------  

 --------------------------------------- Realização de espectáculos -----------------------------------------  

 -------- 1 - Sem prejuízo do dever de colaboração da ASSOCIAÇÃO, os Associados Apoiantes, 

nas manifestações culturais a que têm direito, a título exclusivo ou principal, assumem a 

responsabilidade por: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Obtenção dos espaços para a realização dos espectáculos e cobertura dos 

respectivos custos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Assegurar o pagamento do transporte dos músicos, quando tal se justificar; ---------  

 -------- 2 - Por conveniência das partes envolvidas, as contrapartidas referentes a 

espectáculos podem ser alteradas, total ou parcialmente, para acções culturais de outro tipo, 

a determinar casuisticamente. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- Cláusula 4ª -------------------------------------------------  

 ------------------------------------- Vigência do protocolo de adesão ------------------------------------  

 -------- A duração do presente protocolo de adesão coincide com o período de vigência do 

Acordo de Fundadores, salvo denúncia das partes com a antecedência mínima de noventa 

dias face ao seu termo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- Cláusula 5ª -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Vigência do Protocolo -------------------------------------------  

 -------- O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e tem a duração de 

três anos, renováveis automaticamente por igual período, desde que não seja denunciado por 

qualquer das partes com a antecedência mínima de noventa dias face ao seu termo. ------------  

 -------------------------------------------------- Cláusula 6ª -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Resolução do Protocolo -----------------------------------------  

 -------- 1 - O incumprimento, por parte da ASSOCIAÇÃO, das obrigações e contrapartidas a 

que se vincula nos termos do presente Acordo, confere ao Associado Apoiante o direito à sua 

resolução com efeitos imediatos, mediante comunicação fundamentada, por correio 

registado, da sua intenção. ---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 2 - A resolução do Acordo fundada no incumprimento das obrigações da 

ASSOCIAÇÃO desvincula o Associado Apoiante do cumprimento das obrigações não 

vencidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - O presente Acordo anula e substitui o anterior Protocolo estabelecido entre a 

ASSOCIAÇÃO e o MUNICIPIO.” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- NOMEAÇÃO DO COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL:- Presente o 

despacho de nomeação exarado pelo Senhor Presidente a nomear o Comandante Operacional 

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

 -------- Despacho: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “NOMEAÇÃO DO COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL: -----------------  

 -------- Considerando que a Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, que define o enquadramento 

institucional e operacional da protecção civil no âmbito municipal, estabelece a organização 

dos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC) e determina as competências do 

Comandante Operacional Municipal (COM); ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que o artigo 6.º, do diploma supra referenciado, estabelece que o 

presidente da câmara municipal é a autoridade municipal de protecção civil;--------------------  

 -------- Considerando que nos termos do n.º1 e n.º4, do artigo 13.º, do mesmo diploma, em 

cada município há um comandante operacional municipal (COM), o qual é nomeado de entre 

o universo de recrutamento que a lei define para os comandantes operacionais distritais; -----  

 -------- Considerando que de acordo com o disposto no n.º 1, do artigo 42.º, do Decreto-Lei 

n.º 49/2003, de 25 de Março, com a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 21/2006, 

de 2 de Fevereiro, o recrutamento dos comandantes operacionais distritais é feito de entre 

indivíduos, vinculados ou não à Administração Pública, que possuam licenciatura e 

experiência funcional adequadas ao exercício daquelas funções; -----------------------------------  

 -------- Considerando que por força do artigo 25.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, de 

os municípios deveriam adaptar os seus serviços ao regime previsto no diploma no prazo de 

180 dias, o que não se verificou até à presente data; --------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, atenta a dimensão geográfica e a realidade específica do 

município de São Brás de Alportel, urge concretizar e consolidar as estruturas de protecção 

civil municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Assim, pelo exposto e no uso das competências que me foram conferidas pela alínea 

z), do n.º 1, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio, ao abrigo das disposições conjugadas nos n.
os

 2 e 

4, do art.º 13.º, da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro, na redacção dada pelo n.º 1, do 

art.º 42.º, do Decreto-Lei n.º 21/2006, de 2 de Fevereiro, Comandante Operacional 

Municipal de São Brás de Alportel, a Licenciada Maria Custódia Brás dos Reis cujo perfil e 

experiência profissional se enquadra nos objectivos pretendidos (nota curricular em anexo), 

o qual para além das competências atribuídas pela Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro e 

restante legislação em vigor, acumulará as funções de Coordenador do Gabinete de 

Protecção Civil e Florestas de São Brás de Alportel. --------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que a Lei não estabelece remuneração para o cargo de Comandante 

Operacional Municipal, determino que para efeitos de vencimento, o Comandante 

Operacional Municipal seja abonado do equivalente à remuneração fixada para a 5ª posição 

da carreira/categoria de técnico superior, correspondente ao nível remuneratório 27 - 

€ 1.819,38. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A nomeação tem efeitos a partir da data do presente despacho e duração de três anos. 

São Brás de Alportel, 01 de Março de 2011.” ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- Presente uma 

informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que o 

ocupante do fogo número 10 do Bairro Social de 102 fogos não pagou atempadamente a renda 

respeitante ao mês em curso. -------------------------------------------------------------------------------  

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

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

 -------- 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 1 a 14 de Março 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. -----------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 numerados de 704 a 720, 

722, de 725 a 740, de 743 a 764, de 766 a 768, de 772 a 817, de 832 a 880, no valor de 

101.832,47 euros; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa numerados de 680 a 

700, 765, de 881 a 882, no valor de 66.653,72 euros; --------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa numerados de 701 a 703, 721, de 723 

a 724, de 741 a 742, de 768 a 771, de 818 a 831, de 883 a 885, no valor de 51.491,14 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 de Administração Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


