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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 2/2012 

da reunião ordinária de 17 de janeiro de 2012 

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. Tomás Manuel Gomes da Costa 

Nunes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 11, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 770.424,82 euros, dos 

quais 767.783,75 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.641,07 euros em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------  



     

 

Reunião de 2012/01/17  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 redação 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 

 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 redação 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:-----------  

 --------  – Agradecimento – Refúgio Aboim Ascensão; ------------------------------------------------  

 --------  – Proposta de alteração da designação do Agrupamento; ------------------------------------  

 --------  – Audição sobre a perspetiva de encerramento de delegações e editorias da Agência 

Lusa e de centros regionais da RTP – Partido Comunista Português; -------------------------------  

 --------  – Proposta de alteração de deliberação de atribuição de apoio social de cariz 

habitacional – Programa Mão Amiga. --------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O Senhor Vereador Dr. Tomás Nunes quis saber se já havia desenvolvimentos em 

relação ao projeto de ligação de S. Brás à Via do Infante e ainda em que situação está a 

construção das habitações a custos controlados, pois as obras aparentam estar suspensas. ------  

 -------- O Senhor Presidente respondeu que, conforme já tinha transmitido na última reunião, 

se deslocou às Estradas de Portugal, acompanhado do Presidente da Câmara de Faro, 

Eng.º Macário Correia, a fim de apresentar algumas hipóteses a serem estudadas para que a 

obra se realize, beneficiando ao máximo os dois municípios e envolvendo os menores custos 

possíveis, uma vez que um dos principais objetivos é a redução de custos. No entanto até à 

presente data ainda não foi dada qualquer informação, nem prestados nenhuns 

esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em relação à obra da habitação a custos controlados, informou que lhe parece que a 

empresa se encontra em processo de insolvência, no entanto, não está comprometida a 

conclusão da mesma, dado que a cooperativa já está a encetar negociações com outra 

construtora para concluir os trabalhos. -------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Presidente da 

Câmara, relativa à primeira alteração orçamental para dois mil e doze, que a seguir se 

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 1/2012 -----------------------------------  

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço de algumas verbas orçamentais 

designadamente com: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com aquisição de serviços na Assembleia Municipal e despesas com pessoal 

e aquisição de serviços na Câmara Municipal, no âmbito da Administração Autárquica; ------  

 -------- Despesa com aquisição de serviços no Departamento Administrativo e Financeiro; ----  

 -------- Despesas com aquisição de serviços no Departamento Técnico Municipal; --------------  

 -------- Despesas com aquisição de serviços na Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao 

Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes. ----------------------------------------------------  

 -------- Investimento em obras e reparações em instalações desportivas na Divisão de 

Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. ------  

 -------- Considerando que para fazer face a estes reforços, no tocante ao orçamento 

municipal para o ano em curso, no montante de sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e 

um euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tais 

verbas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, a primeira alteração 

orçamental conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração as 

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a abstenção do Vereador Dr. Tomás 

Nunes, aprovar a presente proposta de alteração ao orçamento e correspondentes alterações às 

Grandes Opções do Plano para dois mil e doze. Remeta-se à Secção de Contabilidade para 

implementação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO “PARIS, PRAIA DO HAWAI”:- Presente a proposta 

do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que abaixo se transcreve: ---------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Adjudicação definitiva e aprovação da minuta do contrato --------------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Paris, Praia do Hawai” ---------  

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

 --------  - Que os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira, S. Brás de Alportel e o Teatro 

Municipal de Faro, apresentaram uma candidatura, no âmbito do regulamento Específico – 

“Rede de Equipamentos Culturais”, a qual foi aprovada por deliberação da Comissão 

Diretiva da Autoridade de Gestão de 04/08/2009, cujo contrato de financiamento no âmbito 

do Programa Operacional do Algarve 2007-2013 foi celebrado em 10 de novembro de 2009;  

 --------  - Na reunião de Câmara de 20/12/2011 foi autorizada a integração do Município de 

São Brás de Alportel, no agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à aquisição da 

prestação de serviços de produção do espetáculo “Paris, Praia do Hawai”, como previsto no 

programa para 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Na mesma reunião foi designado o Município de Loulé como entidade representante 

do agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação de contrato; ---------  

 -------- - Após aprovação das peças do procedimento pelos diversos parceiros do 

agrupamento, o mesmo foi lançado na modalidade de ajuste direto, nos termos do disposto na 

alínea e) do nº 1 do art.º 24º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP); -------------  

 --------  - A proposta da Camone, Associação Cultural foi rececionada no dia 29/12/2011, 

tendo sido objeto de análise pelo representante do agrupamento; ----------------------------------  

 --------  - A proposta contém todos os elementos solicitados e cumpre os requisitos 

fundamentais definidos e o valor proposto enquadra-se na expetativa inicial, considerando-se 

que não existe interesse em convidar a concorrente para melhoramento da sua proposta, 

conforme previsto no nº 2 do art.º 125º do CCP; -------------------------------------------------------  

 --------  - O valor global da proposta da concorrente Camone, Associação Cultural, é de 

80.000,00 (isento de IVA); ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - O custo dos serviços a contratar para esta nova criação, ou seja um espetáculo 

criado de raiz para este território de parceria, será suportado pelos diversos parceiros em 

partes diferentes; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos do n.º 1 do artigo 125º do CCP, o projeto de decisão de adjudicação 

deverá ser submetido ao órgão competente para a decisão de contratar, e por isso já objeto 
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de deliberação da Câmara Municipal de Loulé, no dia 11 de janeiro, conforme documento 

anexo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos do nº 3 do artigo 39º do CCP, a decisão de adjudicação deve ser 

tomada conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades adjudicantes que 

integram o agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do acima exposto, proponho à Câmara Municipal que delibere o 

seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Aprovar o projeto de decisão de adjudicação elaborada pela Divisão de Cultura e 

Museus, da Câmara Municipal de Loulé e constante como anexo a esta proposta; --------------  

 -------- 2 - Ratificar a adjudicação definitiva da prestação de serviços objeto do presente 

concurso à concorrente Camone, Associação Cultural, pela quantia de € 80.000,00 €, (isento 

de IVA), sendo que o custo dos serviços a contratar será suportado pelos diversos parceiros, 

conforme a repartição financeira, apresentada no projeto de decisão do representante do 

agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Aprovar a minuta do contrato de prestação de serviços a celebrar com a 

concorrente Camone, Associação Cultural, e constante como anexo a esta proposta.” ---------  

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

 -------- PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – NOVO CENTRO DE DIA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a proposta do Senhor Presidente, Eng.º António 

Eusébio, que abaixo se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  ----------------  

 -------- ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA --------  

 -------- NOVO CENTRO DIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL -----------------------------------  

 -------- 1 - Considerando que em reunião de Câmara de 21 de dezembro de 2010, foi 

aprovada, por unanimidade, proposta de assinatura de protocolo de colaboração com a 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, tendo por objetivo estabelecer uma 

parceria, entre ambas as entidades, com vista à construção de um Centro de Dia em São Brás 

de Alportel, com capacidade para 60 utentes, tendo por base um projeto submetido a 

candidatura ao Programa Operacional do Potencial Humano – POPH. --------------------------  

 -------- 2 - Considerando que o referido protocolo de colaboração foi assinado entre ambas 

PROPOSTAS 
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as entidades em sessão pública decorrida em 25 de janeiro de 2011. -------------------------------  

 -------- 3 - Considerando que de acordo com a cláusula II do protocolo de colaboração cabe 

à Câmara Municipal (1.º outorgante) atribuir à Santa Casa da Misericórdia (2.º outorgante) 

uma comparticipação financeira no valor global de 60.375,00 euros, o qual corresponde a 

15% do montante elegível e 25% do financiamento público. -----------------------------------------  

 -------- 4 - Considerando que conforme estabelece a mesma cláusula II do protocolo de 

colaboração, no seu ponto b), a referida comparticipação financeira é atribuída em 3 

tranches, nomeadamente: a 1.ª em 2011, no valor de 18.830,25 euros; a 2.ª, no valor de 

27.365,50 euros em 2012 e a 3.ª, no valor de 14.179,20 euros, em 2013, conforme plano 

acordado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Considerando que, de acordo com o estabelecido no protocolo de colaboração, os 

valores estipulados para a transferência financeira foram previstos no orçamento municipal 

para 2011, bem como no plano plurianual de investimentos, integrando as verbas previstas 

para 2012 e 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Considerando que foi observado um significativo atraso nos procedimentos de 

concurso e adjudicação da obra, concluídos apenas no final do ano de 2011, o que levou ao 

adiamento do arranque da obra para o corrente ano de 2012; --------------------------------------  

 -------- 7 - Considerando que face à situação descrita anteriormente, aquando do exercício de 

elaboração do Orçamento Municipal e do Plano Plurianual de Investimentos, a Câmara 

Municipal procedeu à devida retificação dos valores considerados, passando a constar do 

orçamento municipal para 2012 a verba anteriormente cabimentada em 2011; e para os anos 

seguintes, nomeadamente 2013 e 2014, as verbas anteriormente previstas para 2012 e 2013, 

de modo a adaptar o planeamento financeiro ao atual estado da concretização do projeto; ---  

 -------- 8 - Propõe-se a assinatura de uma adenda ao protocolo de colaboração estabelecido 

entre a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, no 

sentido de retificar o ponto b) da cláusula II, passando o mesmo a redigir-se da seguinte 

forma:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Atribuir a referida comparticipação financeira, dividida em três tranches, como 

exposto em quadro abaixo: ---------------------------------------------------------------------------------  

TRANCHE: 1.ª - ANO DE 2012 2.ª - ANO DE 2013 3.ª – ANO DE 2014 

Valor: 18.830,25 Euros 27.365,50 Euros 14.179,20 Euros 

 -------- Mantendo-se inalteradas todas as restantes cláusulas do protocolo.” --------------------  
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 -------- Protocolo - Adenda: -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ “ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO  -----------------------  

 ------------- POPH – PROGRAMA OPERACIONAL DO POTENCIAL HUMANO ------------  

 ------------------------ CENTRO DE DIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL  -----------------------  

 -------- Na sequência da candidatura apresentada pela SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL no âmbito do POPH – eixo prioritário 8 Algarve – Medida do 

Programa de Apoio ao Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social, nomeadamente 

à sua tipologia de intervenção 6.12, para construção de um Centro de Dia, sob o código 

024322/2009/8612, a qual mereceu aprovação; --------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou na reunião de 12 de maio de 2009, aprovar a emissão 

de declaração de integração de parceria, para efeitos de candidaturas a apresentar por 

aquela instituição ao POPH por entender de relevante importância para o município o 

aumento das respostas sociais para a população idosa. ----------------------------------------------  

 -------- Em 17 de dezembro de 2010 foi assinado um protocolo de cooperação entre a 

autarquia e a referida instituição, o qual estabeleceu as obrigações das duas entidades 

parceiras no projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta os atrasos ocorridos na construção da obra, torna-se necessário 

alterar as datas previstas para a comparticipação financeira a atribuir pela Câmara 

Municipal, pelo que é estabelecida uma adenda ao protocolo de cooperação. --------------------  

 -------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Coletiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente, 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, -----------  

 -------- E a SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, com sede 

na Praceta da Misericórdia, n.º 20, 8150-137 São Brás de Alportel, Pessoa Coletiva 

n.º 501461906, representada pelo seu Provedor, Abílio José Mendonça Barros, adiante 

designado por SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------  

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -  

 -------- Ponto 1 – A Cláusula II do protocolo original passa a ter a seguinte redação: ----------  

 ----------------------------------------------- CLÁUSULA II  ----------------------------------------------  

 -------------------------- OBRIGAÇÕES DO PRIMEIRO OUTORGANTE -------------------------  

 -------- Constituem obrigações do primeiro outorgante:  ----------------------------------------------  

 -------- a) - (…); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- b) - Atribuir a referida comparticipação financeira, dividida em três tranches, como 

exposto em quadro abaixo: ---------------------------------------------------------------------------------  

TRANCHE: 1.ª - ANO DE 2012 2.ª - ANO DE 2013 3.ª – ANO DE 2014 

Valor: 18.830,25 Euros 27.365,50 Euros 14.179,20 Euros 

 -------- c) - (…); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) - (…); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) - (…); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) - (…); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todas as restantes cláusulas do protocolo se mantêm inalteradas. -------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

no Protocolo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda. ----------------------  

 -------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL – PROGRAMA MÃO AMIGA: 

Presente a proposta da Vereadora Dr.ª Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO DE SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL - PROGRAMA MÃO AMIGA – A 

CESALTINA CORREIA-----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Considerando que em reunião de Câmara de 6 de dezembro de 2011 foi 

deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio social, de cariz habitacional, a Cesaltina 

Correia, no âmbito do programa Mão Amiga”, no valor de 10.332,00 euros; --------------------  

 -------- 2 - Considerado que, por lapso, a estimativa do valor do apoio aprovado tinha por 

base uma informação técnica do Departamento Técnico Municipal, que considerava a 

aplicação do imposto de IVA ao valor orçamentado para a execução das obras de 

reabilitação da habitação da munícipe apoiada, em igual percentagem aquela que é aplicada 

a obras do município; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Considerando que o documento apresentado pela munícipe, como prova da 

realização das referidas obras, nomeadamente cópia da fatura dos trabalhos efetuados, 

apresenta o valor de 8.904,00 euros, dada a aplicação de uma menor taxa de IVA sobre este 

tipo de intervenção, quando em habitação propriedade de particular; -----------------------------  
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 -------- 4 - Propõe-se retificação da deliberação supra referida, passado a mesma a indicar o 

valor correto, nomeadamente 8.904 euros, a fim de que possa a autarquia proceder à 

atribuição efetiva do apoio social ao agregado familiar em causa. --------------------------------  

 -------- 5 - Mais se propõe à Câmara Municipal a atribuição de um louvor a todas as 

empresas e entidades locais que se associaram à execução desta obra levada a cabo de 

forma comunitária, num gesto de exemplar cidadania e solidariedade, dando às mesmas 

devido conhecimento.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta apresentada. Dar conhecimento à secção de contabilidade para procedimento 

em conformidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- SUSPENSÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – LAR DE TERCEIRA IDADE: 

Presente a proposta do senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ---  

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

 -------- “PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 

CÂMARA MUNICIPAL E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NOVO LAR DE IDOSOS DE 

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

 -------- 1. Considerando que em reunião de Câmara de 21 de dezembro de 2010, foi 

aprovada, por unanimidade, proposta de assinatura de protocolo de colaboração com a 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, tendo por objetivo estabelecer uma 

parceria, entre ambas as entidades, com vista à construção de um novo Lar de Idosos em São 

Brás de Alportel, com capacidade para 27 utentes, tendo por base um projeto submetido a 

candidatura ao Programa Operacional do Potencial Humano – POPH.  --------------------------  

 -------- 2. Considerando que o referido protocolo de colaboração foi assinado entre ambas as 

entidades em sessão pública decorrida em 25 de janeiro de 2011.  ---------------------------------  

 -------- 3. Considerando que de acordo com a cláusula II do protocolo de colaboração cabe à 

Câmara Municipal (1.º outorgante) atribuir à Santa Casa da Misericórdia (2.º outorgante) 

uma comparticipação financeira no valor global de 135.815,00 euros, o qual corresponde a 

15% do montante elegível e 25% do financiamento público. -----------------------------------------  

 -------- 4. Considerando que conforme estabelece a mesma cláusula II do protocolo de 

colaboração, no seu ponto b), a referida comparticipação financeira é atribuída em 3 

tranches, nomeadamente: a 1.ª em 2011, no valor de 42.675,00 euros; a 2.ª, no valor de 

PROPOSTAS 
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64.406,00 euros em 2012 e a 3.ª, no valor de 28.734,00 euros, em 2013, conforme plano 

acordado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. Considerando que, de acordo com o estabelecido no protocolo de colaboração, os 

valores estipulados para a transferência financeira foram previstos no orçamento municipal 

para 2011, bem como no plano plurianual de investimentos, integrando as verbas previstas 

para 2012 e 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Considerando que até ao momento não foram executados os procedimentos ao nível 

de concurso e adjudicação da obra, tendo este projeto sido atrasado na sua execução, 

relativamente ao previsto aquando da assinatura do protocolo de colaboração; -----------------  

 -------- 7. Considerando que, segundo atesta ofício remetido pela Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel, ref.ª 176/2011, de 27 de dezembro de 2011, a execução do referido 

projeto encontra-se suspensa e em causa, por escassez de financiamento, uma vez que o 

apoio comunitário sofreu um corte de 32% face ao valor solicitado em candidatura 

(1.355.177,00 euros), cifrando-se em apenas 551.658,60 euros, situação agravada pelo 

elevado valor apresentado para adjudicação, o qual ascende a 1.934.820,92 euros, muito 

acima do valor aprovado em candidatura e sobre o qual é estimado o apoio; --------------------  

 -------- 8. Considerando que face à situação descrita anteriormente, e atendo à difícil 

previsão de execução do projeto, aquando do exercício de elaboração do Orçamento 

Municipal e do Plano Plurianual de Investimentos, a Câmara Municipal procedeu à 

necessária retificação dos valores considerados, passando a cabimentar as verbas 

inicialmente previstas para 2011 apenas para o ano de 2013; e de igual modo, as previstas 

inicialmente para 2012 e 2013, em 2014 e 2015, respetivamente; -----------------------------------  

 -------- 9. Propõe-se a suspensão temporária do protocolo de colaboração estabelecido entre 

a Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, nomeadamente 

no que concerne à sua cláusula II e para efeitos contabilísticos, de modo a permitir que as 

verbas inicialmente cabimentadas nos anos de 2011, 2012 e 2013, possam ser libertadas, 

passando a constar a sua previsão, nos documentos financeiros previsionais do município, 

apenas a partir do ano de 2013, conforme já estabelecido em plano plurianual de 

investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10. Mais se propõe dar conhecimento desta suspensão à Santa Casa da Misericórdia 

de São Brás de Alportel, solicitando àquela instituição que informe a Câmara Municipal no 

momento em que seja retomado o processo de concretização do projeto, a fim de que o 
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protocolo seja de novo reativado e se procedam aos devidos acertos na calendarização das 

transferências das tranches, a estabelecer pelo ponto b) da cláusula II do protocolo de 

colaboração.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11. Propõe-se ainda dar resposta à solicitação apresentada pela Santa Casa da 

Misericórdia, no referido ofício, no sentido de ver aumentado o apoio financeiro a prestar 

pela Câmara Municipal para este projeto, dando conta que a autarquia não tem, neste 

momento, possibilidade de aceder a este pedido, dado o contexto atual, particularmente 

difícil, quando o município se vê confrontado com uma acentuada quebra de receitas, que o 

obriga a rigorosas medidas de contenção.” -------------------------------------------------------------  

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

 -------- CONTRATO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO MUSEU DO TRAJE:- O 

Sr. Presidente Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta acompanhada da minuta 

do contrato, relativa ao assunto em epígrafe: ------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Projeto Algarve Central – Museus em Rede -------------------------------------------------  

 -------- No prosseguimento do desenvolvimento das ações do projeto Algarve Central - 

Parceria Territorial dos municípios de Loulé, Olhão, Tavira, Faro e S. Brás de Alportel; mais 

propriamente na sub ação da candidatura da operação ALG-03-1340-FEDER-00008 – 

Algarve Central – Museus em Rede, nomeadamente na rubrica existente para aquisição de 

equipamentos; e uma vez que estes são específicos e se destinam a funções de armazenamento 

no Museu do Traje de S. Brás de Alportel; --------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho; seja aprovada a minuta de contrato de doação respeitante ao 

procedimento de Ajuste Direto – Fornecimento de Estantes Deslizantes realizado por esta 

Câmara Municipal através da proposta nº 2169/164424 da empresa Handy.” -----------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e a minuta do 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO PARA O ANO 2012 - 

PRINCÍPIOS BASE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES:- Presente a proposta apresentada 

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

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

 -------- “PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2012 ----------------------  

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

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

 -------- A história de São Brás de Alportel está marcada pelo papel das associações e grupos 

recreativos, culturais e desportivos que a sociedade civil se encarregou de constituir. Foram 

exemplo disso as confrarias do séc. XIX. Já no séc. XX, as décadas de 20 e de 30 foram as 

mais propícias a novas formas de associativismo, tendo sido o seu apogeu nas décadas de 70 

e 90. Consolidadas sobre a fortaleza do voluntariado e do saber fazer em benefício da 

comunidade em que estão fortemente enraizadas, muitas dessas associações persistem 

atualmente, e no nosso concelho são cerca de três dezenas as associações que dinamizam a 

vida sócio cultural, recreativa e desportiva junto dos munícipes são-brasenses. ------------------  

 -------- Reconhecendo o valioso papel catalisador das associações concelhias e mau grado a 

situação financeira que condiciona todas as instituições e designadamente as autarquias, no 

corrente ciclo económico, o Município de São Brás de Alportel, definiu ainda assim o apoio 

associativo como uma das prioridades para o desenvolvimento local.------------------------------  

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

conjunto de objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Aumentar a oferta de atividades 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 infraestruturas do município e potenciar a sua utilização; ----------------  

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

 -------- > Promover a integração sociocultural 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 2012. --------------------------------------------------------------  

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

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

e Orçamentos, por um lado e, por outro, dos respetivos Relatórios de Execução dos 

Contratos Programas e de Relatórios Anuais de Atividades e de Contas. --------------------------  

 -------- Na circunstância de a ASSOCIAÇÃO prestar falsas declarações, o Contrato-
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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 n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 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 respetivas associações. ------------------------------------------------------------  

 -------- II - Constituem as principais áreas de ação, no quadro da política desportiva do 

Município: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A manutenção e beneficiação das infraestruturas desportivas existentes; -----------  

 -------- 2. A criação de novas infraestruturas desportivas. Neste âmbito, constituem projetos 

prioritários: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

prevê um conjunto de infraestruturas; -------------------------------------------------------------------  

 -------- > 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 projetos e iniciativas desportivas, vocacionados para grupos 

da população, tais como idosos e pessoas com mobilidade reduzida; ------------------------------  
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 -------- 8. O incremento da oferta de atividades 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 atividade desportiva, são os principais 

parceiros da política desportiva do Município. ---------------------------------------------------------  

 -------- Às associações, clubes e coletividades 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. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 2. O apoio da Câmara municipal tem por base a apresentação de um plano 

estruturado, baseado em projetos sólidos e fundamentados em atividades anuais de carácter 

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

 -------- 3. O apoio às associações desportivas visa como principais objetivos: -------------------  

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

 -------- > Melhorar as infraestruturas 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 direcionadas aos princípios da cidadania; ------  

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

 -------- IV - Constituem critérios de atribuição de subsídios financeiros às associações com 

atividade 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 
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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  

Basquetebol 

Modalidades de forte implantação, 

com atividade 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 

Patinagem 

Modalidades, cuja dinâmica local 

apresenta significativo crescimento  

50% 

V Dança 

Natação 

Pesca Desportiva 

Ténis 

Modalidades que se encontram em 

progresso de dinamização e 

crescente implantação no concelho 

Apoio p/atividade 

VI Ciclismo 

Motonáutica 

Automobilismo 

Equitação 

Caça 

Outras modalidades 

Modalidades com menor dinâmica 

local 

Apoio p/atividade 

 -------- * Face ao valor de referência – Grupo I --------------------------------------------------------  

 -------- 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 respetivo (75% para Grupo II, 70% 

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

 -------- 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 respetiva 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 

possa da melhor forma identificar o município que representa. -------------------------------------  

 -------- N.º de Atletas: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

praticantes inscritos nas respetivas 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 
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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 coletivas, 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 respetiva Associação ou 

Federação 

 -------- Apoio a atividades formativas --------------------------------------------------------------------  

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

referência, de 1.000,00 euros, por atividade, 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.-----------------------------------------------------------------  

 -------- Infraestruturas --------------------------------------------------------------------------------------  

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

infraestruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua atividade 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 
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município). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

infraestruturas desportivas a associações com infraestruturas próprias, não cedidas pela 

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

 -------- Apoio a deslocações diretamente relacionadas com as atividades -------------------------  

 -------- No sentido de apoiar a atividade 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 20 cm de largura por 30 cm de altura, e menção da palavra 

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

 -------- 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 caraterísticas e o interesse do mesmo para o 

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

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

revestir-se de caráter 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Transportes Municipais ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Construção de Infraestruturas próprias ---------------------------------------------------------  
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 -------- Visando a melhoria das atividades 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 infraestruturas próprias e de interesse municipal, desde que haja disponibilidade 

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

 -------- Realização de outras atividades, de carácter cultural ou outro -----------------------------  

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

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

caraterísticas e o interesse do mesmo para o município. Este apoio é objeto de um Protocolo 

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

 -------- 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 

Futsal, respetivamente: 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 GDCM 

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 

FUTSAL masculino 1 por escalão ________ Federado AJS 

FUTSAL feminino 1 por escalão ________ Federado GDCM 

 -------- Princípios Base do Apoio às Associações Culturais: -----------------------------------------  
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 -------- O desenvolvimento cultural do Município constitui uma área de ação prioritária para 

a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o apoio à promoção de atividades 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 Atividades das respetivas associações, os quais explanam projetos e atividades a 

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

 -------- Constituem as principais áreas de ação, no quadro da política cultural do Município:  

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

 -------- 2. A criação de novas infraestruturas culturais. Neste âmbito, constituem projetos 

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 projetos e iniciativas culturais; ----------------------------------  

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

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

 -------- As associações locais, que desenvolvem atividade cultural, são parceiros primordiais 

da política cultural do Município. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Às associações, clubes e coletividades culturais cabe um papel vital na formação 
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cultural, de crianças e jovens, na promoção de atividades, no desenvolvimento de expressões 

culturais e de formas de arte, bem como na realização de encontros e espetáculos 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 atividades e iniciativas; ----------------  

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

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

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

 -------- > Melhorar as infraestruturas culturais e as condições da prática das mais diversas 

manifestações culturais; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- Constituem critérios de atribuição de subsídios financeiros às associações com 

atividade Cultural -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atividades formativas ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 -------- Infraestruturas --------------------------------------------------------------------------------------  

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

infraestruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua atividade 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 
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infraestruturas culturais a associações com infraestruturas próprias, não cedidas pela 

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

 -------- Apoio a deslocações diretamente relacionadas com as atividades -------------------------  

 -------- No sentido de apoiar a atividade 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”.  

 -------- Organização de encontros e espetáculos culturais --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal apoia a organização de encontros e espetáculos culturais, 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 caráter 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realização de outras atividades recreativas ---------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- 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. --------------------------------------------------------------  

 -------- Transportes Municipais ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Construção de Infraestruturas próprias ---------------------------------------------------------  
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 -------- Visando a melhoria das atividades 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 infraestruturas próprias, desde que haja 

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

 -------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Constituem critérios de atribuição de subsídios a outras associações ---------------------  

 -------- Atividades formativas  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

caraterísticas específicas da atividade e consoante o valor que a Câmara Municipal atribui 

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

 -------- Infraestruturas --------------------------------------------------------------------------------------  

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

infraestruturas, 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 dispõem de sede em espaço não cedido pela autarquia; --------------------------  

 -------- Apoio a deslocações diretamente relacionadas com as atividades -------------------------  

 -------- No sentido de apoiar a atividade 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 20 cm de largura por 30 cm de altura, e menção da 

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

 -------- Organização de eventos: --------------------------------------------------------------------------  

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

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

revestir-se de caráter 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. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Realização de outras atividades: -----------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Outros Apoios: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 atividade ser de interesse para o Município. A cedência tem por base a 

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

 -------- Transportes Municipais ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 --------  Construção de Infraestruturas próprias --------------------------------------------------------  

 -------- Visando a melhoria das atividades 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 infraestruturas próprias, desde que haja disponibilidade financeira em orçamento 

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

 -------- Apoios específicos: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários  ----------------------------  

 -------- Dado o caráter 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 
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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 infraestruturas 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 atividades.-------------------------------  

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

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

 -------- Outras Disposições ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio a outras associações -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal reserva-se ao direito de apoiar outras associações, de âmbito 

local ou outro, por reconhecer que o trabalho e atividades desenvolvidas se revestem de 

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

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

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2012 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 2012 ----------------------------  

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

 -------- A sociedade portuguesa está estruturada sobre diferentes instituições, entre as quais 

as associações coletivas, que historicamente se foram afirmando como pilares das 
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comunidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo autónomas na sua gestão e nos objetivos dependem ainda fortemente dos 

apoios efetivos de outras instituições e estruturas da sociedade, quer de nível local quer de 

âmbito regional. Por razões de credibilidade do seu percurso e do empenho no 

desenvolvimento dos seus objetivos estas coletividades voluntárias e repositórios de saber 

fazer merecem a atenção de todos.------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que, reconhecendo o valioso papel catalisador das associações concelhias e mau 

grado a situação financeira que condiciona todas as instituições e designadamente as 

autarquias, no corrente ciclo económico, o Município de São Brás de Alportel, dá assim 

continuidade ao apoio associativo como uma das prioridades ao crescimento e 

desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

autarquias locais, designadamente da alínea b) do nº 4 do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 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 

no Decreto-Lei n.º 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 

abaixo identificadas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – 4.582,50 € -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 4.582,50 dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 381,88; ------------------------------------------------  

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – 5.625,00 € -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 5.625,00 dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada uma o montante de € 468,75; ------------------------------------------------  

 -------- Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel --------------------------------------------  
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 -------- 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 – 3.281,25 € -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 3.281,25, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 273,44; ------------------------------------------------  

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – 11.700,00 € ----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 11.700,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 975,00; ------------------------------------------------  

 -------- Sociedade Recreativa 1º de Janeiro -------------------------------------------------------------  

 -------- Apoio ao Desporto – 26.906,25 € ----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 26.906,25, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 2.242,19; ----------------------------------------------  

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

 -------- Apoio ao Desporto – 9.937,50 € -----------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 9.937,50, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 828,13; ------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – 16.500,00 € ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 19.500,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 1.625,00; ----------------------------------------------  

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

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

 -------- Apoio à Cultura – 9.775,00 € --------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 9.775,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 814,58; ------------------------------------------------  
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 -------- Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense -----------------------  

 -------- Apoio à Cultura – € 7.625,00; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 7.625,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 635,42; ------------------------------------------------  

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

 -------- Apoio à Cultura – € 4.450,00 --------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 4.450,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 370,83; ------------------------------------------------  

 -------- 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.” ---------------------------------------------  

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

devendo a Secção de Contabilidade efetuar os pagamentos mensais até ao oitavo 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 

dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para os assinar. ------------------------------------  

 -------- Neste momento, saíram da sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio Martins e 

Dr. Tomás Nunes, por fazerem parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a 

seguir.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2012 – ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- 

Presente a proposta apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, sobre o assunto 

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

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2012 ----------------------------  

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

 -------- A sociedade portuguesa está estruturada sobre diferentes instituições, entre as quais 

as associações coletivas, que historicamente se foram afirmando como pilares das 

comunidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo autónomas na sua gestão e nos objetivos dependem ainda fortemente dos 
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apoios efetivos de outras instituições e estruturas da sociedade, quer de nível local quer de 

âmbito regional. Por razões de credibilidade do seu percurso e do empenho no 

desenvolvimento dos seus objetivos estas coletividades voluntárias e repositórios de saber 

fazer merecem a atenção de todos.------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel 

uma das associações cuja existência é inquestionável na vida de todos os são-brasenses e do 

próprio Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que, reconhecendo o valioso papel catalisador das associações concelhias e mau 

grado a situação financeira que condiciona todas as instituições e designadamente as 

autarquias, no corrente ciclo económico, o Município de São Brás de Alportel, dá assim 

continuidade ao apoio associativo como uma das prioridades ao crescimento e 

desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

autarquias locais, designadamente da alínea b) do nº 4 do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação dada pela Lei n.º 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; --  

 -------- Pelo exposto e com base no Protocolo de Apoio cuja minuta é parte integrante desta 

proposta, proponho à consideração da Câmara Municipal a atribuição de um subsídio à 

Associação humanitária dos Bombeiros Voluntários e cujos valores se expressam como apoio 

a outras associações. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. 

Proceda-se ao pagamento imediato do subsídio do mês de Janeiro. Remeta-se cópia à secção 

de contabilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Reentraram na sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio e Dr. Tomás, para 

participarem nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. ----------------------------  
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº N.º 61/2011, DE JULLES LIMITED – CERRO DA MESQUITA – 

ALTERAÇÃO NO INTERIOR DE UMA MORADIA E LEGALIZAÇÃO DE 

GARAGEM E PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

número 61/20211, em que a firma Julles Limited, com sede na Urbanização Mira Serra, 

Centro Comercial África, Loja 32 – r/chão, na cidade de Loulé, solicita a aprovação do 

projeto de arquitetura relativo à alteração no interior de moradia e legalização de garagem e 

piscina num prédio de que é proprietária no sítio da Mesquita Alta, neste município. ------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar à firma requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão pelos motivos expostos na informação técnica de 4 de janeiro de 2012, que abaixo 

se transcreve e de que deve ser dado conhecimento à firma requerente ----------------------------- . 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo ao Setor de Contra 

Ordenações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão da requerente de Alterações no interior da Moradia 

Unifamiliar e Legalização de Garagem e Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o 

seguinte parecer técnico: -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

São Brás de Alportel, com a sua atual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso 

n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de maio de 2009 e pelas 

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

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

 -------- Confina a Norte com Via Não Classificada. --------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23ºE do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

 -------- 1 - A presente moradia foi alvo de antecedentes processo 107/91 – Remodelação e 

Reconstrução de Moradia Existente. Com alvará de licença n.º 139 emitida a 8 de outubro de 

1993. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 2 - Analisada a planta de implantação n.º 1 datada a março de 1993 e em deslocação 

ao local com o serviço de fiscalização, verifica-se que o levantamento agora apresentado não 

está de acordo com o executado, assim solicita-se a retificação do mesmo. -----------------------  

 -------- 3 - Mais se informa que solicita-se esclarecimentos quanto aos limites do terreno em 

questão dado que o mesmo se encontra dentro do caminho público já cedido pelo antigo 

proprietário Sr. Michael Pollard….” Cedeu passagem pública para acesso aos Moinhos da 

Mesquita que devassava a sua propriedade propondo alternativas a sua confrontação a Norte 

da propriedade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Analisada as pretendidas legalizações, estes serviços informam a existência de 

trabalhos não autorizados pela Câmara municipal de São Brás de Alportel, na propriedade 

da requerente. A prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 

sobre o sucedido através de um processo de contra ordenação, alínea r) do ponto n.º 1 do 

artigo 98º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. -----------------------------------------------  

 -------- 5 - Quanto à garagem apresentada e já construída não cumpre o estipulado artigo 72º 

do RPDM, estes serviços informam que não haverá lugar a nova construção na parcela de 

terreno, com autonomia relativamente à edificação já existente uma vez que o solo em 

questão só será permitido alteração e ampliação do edifício existente, assim propõe-se a sua 

demolição de acordo com o disposto no ponto n.º 1 do artigo 106º do RJUE, assunto que se 

remete à consideração superior. --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considerando que o projeto de arquitetura apresentado não reúne 

condições de informação favorável, com base nos pontos supra citados Mais se informa que a 

pretendida pretensão viola os afastamentos ao eixo do caminho bem como apresenta duas 

frações autónomas no mesmo artigo. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá a câmara intimar o interessado para repor a legalidade cumprindo o 

mecanismo processual previsto para efeitos do artigo 106º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 

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

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

Superior.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- RELATÓRIO FINAL DA OBRA “BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 ENTRE 

S. BRÁS DE ALPORTEL E O C.M. 1207:- O Senhor Presidente apresentou o Relatório 

Final de Apreciação das Propostas, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve:  

 -------- “Relatório Final: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aos 12 dias do mês de janeiro de 2012, pelas 16 horas, no edifício da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, reuniu o júri do procedimento de concurso público para 

contratação da empreitada de “Beneficiação da EM514 entre S. Brás de Alportel e o CM 

1207”, constituído pelo seu Presidente, Vitor Manuel Martins Guerreiro e os vogais Hélder 

Brito Rosa e Filipe Joel Rodrigues Sobral, com vista a elaborar o relatório final 

fundamentado previsto nos pontos 19.1 do respetivo Programa de Procedimento e n.º 1 do 

artigo 148º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Decorrido o prazo de audiência prévia e após consulta da plataforma eletrónica 

www.compraspublicas.com, verificou-se que os concorrentes não apresentaram quaisquer 

observações ou reclamações sobre o relatório preliminar de apreciação das propostas. -------  

 -------- Pelo exposto, com base nos resultados obtidos, descritos e justificados na fase de 

apreciação das propostas, o júri reitera a ordenação de propostas constantes do relatório 

preliminar, a saber: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Nº NOME DOS CONCORRENTES 
Valor da 

proposta ( €)  
Pontuação Posição 

   1 CONSTRUÇÃO ALBERTO VASCO, S.A. ---------- ---------- Excluído 

2 JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDA 
605.020,16 

€ 
104,96 3º 

3 TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. ---------- ---------- Excluído 

4 CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. 
634.214,91 

€ 
100,12 8º 

5 MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, S. A. 
609.938,54 

€ 
104,11 4º 

6 HIDRALGAR - EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. 
612.050,75 

€ 
103,75 5º 

7 
TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PÚBLICAS E PAVIMENTOS 

BETUMINOSOS, S.A. 

561.444,39 

€ 
113,10 1º 

8 EDUARDO PINTO VIEGAS 
624.960,41 

€ 
101,61 6º 

DELIBERAÇÕES 

http://www.compraspublicas.com/


     

 

Reunião de 2012/01/17  Página 38 

9 CANDEIAS & SILVA, LDA 
626.662,31 

€ 
101,33 7º 

10 
EDIFELIX - EDIFICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA 

839.067,46 

€ 
---------- Excluído 

11 CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S. A. 
588.008,00 

€ 
107,99 2º 

 -------- Assim, propõe-se ao órgão competente para a decisão de contratar a aprovação da 

ordenação acima indicada, bem como a consequente adjudicação da empreitada ao 

concorrente TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PÚBLICAS E PAVIMENTOS 

BETUMINOSOS, S.A. cuja proposta foi classificada em 1º lugar, com o valor de 561.444,39 

(quinhentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e trinta e nove 

cêntimos) mais IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O júri deu, então, por concluídos os trabalhos, tendo, por fim, deliberado, por 

unanimidade, enviar o presente relatório final, acompanhado dos demais documentos que 

compõem o processo de concurso, à reunião de Câmara, para os fins previstos no ponto 19.3 

do Programa do Procedimento e n.º 4 do artigo 148º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.” -------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Aprovar o relatório final e adjudicar à firma Topbet - trabalhos de obras 

públicas e pavimentos betuminosos, S.A.; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Solicitar os documentos de habilitação; --------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Solicitar a prestação da caução no valor de € 28.072,22 (vinte e oito mil e 

setenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), nos termos do ponto 22 do programa de 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS NO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE:- Presente a listagem da faturação emitida no ano findo e que não foi 

paga no respetivo ano, cujo valor global se cifra em € 209.618,77 (duzentos e nove mil 

seiscentos e dezoito euros e setenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que os referidos 

pagamentos sejam efetuados no ano em curso e logo que possível. ---------------------------------  

 -------- AMAL – HELICÓPTERO DO INEM NO ALGARVE E TELEVISÃO DIGITAL 

TERRESTE:- Presente uma nota de imprensa remetida por fax no dia 10 de janeiro de 2012 

pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve dando conhecimento que o seu 

Conselho Executivo, reunido no passado dia 9 de janeiro, manifestou ao Ministro da Saúde e 
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Presidente do INEM a sua preocupação relativa à alegada suspensão do serviço noturno do 

helicóptero do INEM no Algarve. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na referida nota de imprensa é ainda dado conhecimento da preocupação transmitida à 

ANACOM relativamente à calendarização dos desligamentos a ocorrer no âmbito da TDT, 

especialmente em zonas do interior algarvio. -----------------------------------------------------------  

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

 -------- AGRADECIMENTO – REFÚGIO ABOIM ASCENSÃO:- Presente o ofício n.º 49, 

remetido no dia 10 de janeiro de 2012 pelo Refúgio Aboim Ascensão agradecendo o 

donativo disponibilizado pela autarquia.  ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- AUDIÇÃO SOBRE A PERSPETIVA DE ENCERRAMENTO DE 

DELEGAÇÕES E EDITORIAS DA AGÊNCIA LUSA E DE CENTROS REGIONAIS 

DA RTP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS:- Presente o e-mail remetido no dia 

12 de janeiro de 2012 pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dando 

conhecimento da Pergunta ao Governo e Requerimento dirigido à Comissão para a Ética, 

Cidadania e Comunicação acerca do encerramento de delegações e editorias da Agência Lusa 

e de centros regionais da RTP.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO AGRUPAMENTO:- 

Presente o ofício n.º 41, remetido no dia 16 de janeiro de 2012, pelo Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas informando que o Conselho Geral Transitório decidiu aprovar 

a alteração da designação do Agrupamento Escolar para “Agrupamento Vertical de S. Brás de 

Alportel”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e concordou com a referida designação. ----  

 -------- AMAL – CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL E CONTRIBUIÇÃO 

FINANCEIRA ANUAL SUPLEMENTAR:- Presente o ofício n.º SAI/AMAL/4/2012, de 4 

de janeiro corrente, remetido pela AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve a 

enviar as faturas relativas à contribuição financeira referente ao mês de janeiro e à 

contribuição financeira anual suplementar do município para a AMAL. ---------------------------  

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

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

contribuição financeira anual suplementar no valor de € 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete 
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euros). Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------  

 -------- 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 03 a 16 de janeiro de 2012, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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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 2 a 6, 25 a 102, 

104, no valor de 6.860,76 euros; --------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 8, 119 a 122, 

no valor de 13.912,37 euros; -------------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 9 a 24, 103, 105 a 118, 123 

a 127 no valor de 44.037,46 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 Financeira e Patrimonial, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


