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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 6/2012 

da reunião ordinária de 13 de março de 2012 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro e Eng.º Acácio José 

Madeira Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Dra. Marlene de Sousa Guerreiro e Dr. Tomás Manuel Gomes 

da Costa Nunes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

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

ATA 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 51, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 533.013,69 dos quais 

€ 529.991,14 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 2.022,55 em 

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

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

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na 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 
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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:-----------  

 --------  – Casa do Algarve – Pagamento da quota anual; ----------------------------------------------  

 --------  – Certidão de localização – estabelecimento de comércio a retalho de animais de 

estimação e respetivos alimentos e centro de estética canina, Rua 25 de abril; --------------------  

 --------  – Certidão de localização – estabelecimento para a atividade de valorização de 

resíduos sólidos, no Sítio dos Barrabés; ------------------------------------------------------------------  

 --------  – Atribuição de subsídio – Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e 

Bipolares; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Proc.º n.º 1/2011, de Manuel Martins Negrão Júnior, Lda. – Campina – Rua 1º de 

maio – Projeto de loteamento; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Moção de Louvor – Poeta João Braz Machado; --------------------------------------------  

 --------  – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários – Término de Funções da 

Direção; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Venda de Prédios à Associação In Loco e constituição de Pacto de Preferência. ------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA DE PONTOS DE VENDA NO MERCADO 

MUNICIPAL ATUALMENTE DISPONÍVEIS:- Presente uma proposta da Vereadora, 

Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------  

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

 --------------------- “Hasta pública de Bancas e Mesas do Mercado Municipal --------------------  

 -------- 1. Considerando que o alvará de concessão das bancas B22, B23 e B24, destinadas à 

transação de peixe e marisco, atribuídas a Maria Madalena Brito Jesus, conforme 

deliberação tomada em reunião de Câmara de 28 de setembro de 2010, foi entregue à 

Câmara Municipal, pela titular, no passado dia 5 de janeiro de 2012. -----------------------------  

 -------- 2. Considerando que a Banca B29, destinada à transação de frutas e legumes se 

encontra desocupada, em virtude de ter ficado deserta a hasta pública realizada para a sua 

ocupação a 21 de junho de 2011; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Considerando que os alvarás de concessão das mesas C16 e C18 do espaço 

polivalente, destinadas à transação de frutas e legumes, no Mercadinho dos Produtores, o 

qual se realiza nas manhãs de sábado, foram entregues pelos seus titulares, nomeadamente: 

José Cândido Leal (mesa C16), cuja desistência ocorreu a 23 de setembro de 2011 e Manuel 

Marcelino Ramos (mesa C18), cuja desistência ocorreu a 14 de janeiro de 2011. ---------------  

 -------- Nestas circunstâncias, e de modo a proceder, no mais curto espaço de tempo, à 

atribuição dos alvarás de concessão destes espaços de venda, para a sua ocupação, tendo em 

vista a melhor dinamização do Mercado Municipal de São Brás de Alportel, e de acordo com 

as normas constantes do Regulamento do Mercado Municipal de São Brás de Alportel. --------  

 -------- Propõe-se realização de hasta pública para ocupação dos seguintes espaços de 

venda, identificados no mapa do Mercado Municipal que se anexa, com respetiva base de 

licitação e lanços mínimos:--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Bancas B22, B23 e B24 – destinadas à transação de peixe e mariscos, com base de 

licitação de €175,00 e lanços mínimos de € 50,00. ---------------------------------------------------  

 -------- Banca B29 – destinada à transação de frutas e legumes, com base de licitação de 

€125,00 e lanços mínimos de € 50,00. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Mesa C16 no espaço polivalente – destinada à transação de frutas e legumes, no 

Mercadinho dos Produtores, nas manhãs de sábado, com base de licitação de 50 € e lanços 

mínimos de 20 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Mais se propõe reservar a Mesa C18 para atribuição semanal, a agricultores locais, 

PROPOSTAS 
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que a solicitem, junto do secretariado do Mercado Municipal para escoamento de 

produção, de modo a incentivar as práticas agrícolas.” ---------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Promover no dia 10 de abril de 2012, pelas 15h00m, a hasta pública 

constante na presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Fixar os valores indicados na presente proposta como base de licitação e 

lances mínimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Reservar a Mesa C18, para atribuição semanal, a agricultores locais. ---------  

 -------- PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA LOJA SOCIAL DE 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, remeteu para 

conhecimento da Câmara Municipal a proposta de normas da Loja Social de S. Brás de 

Alportel que abaixo se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------- “Proposta de Normas da Loja Social de São Brás de Alportel --------------------  

 -------- Nota Introdutória ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Num momento particularmente difícil, a nível social e económico, num contexto de 

profunda crise e dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela 

Câmara Municipal, na área social, em parceria com a Rede de Voluntariado “São Brás 

Solidário” e demais entidades que integram a Rede Social de São Brás de Alportel, é criada 

a LOJA SOCIAL de SÃO BRÁS de ALPORTEL, uma nova resposta social, que visa 

envolver a comunidade na ajuda a quem mais precisa! ---------------------------------------------  

 -------- São Brás de Alportel pretende afirmar -se, deste modo, como um concelho cada vez 

mais solidário, onde as práticas sociais funcionam em rede, com vista a produzir resultados 

sociais que permitam maior justiça e igualdade social, e efetiva inclusão social e 

desenvolvimento na sua plena e verdadeira aceção. --------------------------------------------------  

 -------- I. Das disposições gerais --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Combater a pobreza e promover a inclusão social; ----------------------------------------  

 -------- > Suprir as necessidades imediatas de famílias carenciadas, através da recolha de 

bens novos ou usados em bom estado, doados por particulares ou empresas e da atribuição, 

inteiramente gratuita, dos mesmos; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- > Potenciar o envolvimento da comunidade local na recolha de bens, incrementar a 
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responsabilidade social e dinamizar a prática do voluntariado; -------------------------------------  

 -------- > Fomentar o trabalho em rede, rentabilizando os recursos existentes, alargando o 

campo de intervenção e potenciando a celeridade de resposta; -------------------------------------  

 -------- > Contribuir para a integração social do individuo, da família e da comunidade, 

estimulando a sua participação ativa, o espírito de solidariedade e entreajuda, contribuindo 

para um concelho mais coeso, mais justo e mais solidário. -------------------------------------------  

 -------- Princípios: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- VOLUNTARIADO -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O funcionamento da Loja Social é desenvolvido em regime de voluntariado, 

excetuando-se deste o trabalho técnico dos colaboradores, que são trabalhadores das 

entidades que coordenam este serviço. -------------------------------------------------------------------  

 -------- GRATUITIDADE --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todos os bens da Loja Social são cedidos aos beneficiários, a título gratuito. -----------  

 -------- JUSTIÇA ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todos processos serão analisados segundo o critério da justiça. ---------------------------  

 -------- IGUALDADE, RESPEITO E DIGNIDADE -------------------------------------------------------------  

 -------- Todos os beneficiários deverão ser tratados segundo os mais elevados princípios da 

igualdade, do respeito e da dignidade. -------------------------------------------------------------------  

 -------- II. Da organização ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Loja Social é um serviço da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, assegurado 

pelo Serviço Municipal de Ação Social, em parceria com a Rede de Voluntariado “São Brás 

Solidário”, uma nova valência da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, coordenada 

pelo Gabinete de Educação e Intervenção Comunitária. ----------------------------------------------  

 -------- Estrutura orgânica: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O funcionamento da Loja Social é assegurado por um conjunto de equipas, que 

compõem a sua estrutura orgânica: ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. EQUIPA DE COORDENAÇÃO:---------------------------------------------------------------------  

 -------- A coordenação da Loja Social é realizada mediante a criação de uma Equipa de 

Coordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Constituição: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A equipa de coordenação será constituída por três elementos: dois técnicos da área 

social designados pela Câmara Municipal e um técnico da área social designado pela Junta 

PROPOSTAS 
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de Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Poderá ainda, esta equipa, ser apoiada por outros técnicos de ambas as entidades. ----  

 -------- Competências: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Coordenar o funcionamento da Loja Social; ------------------------------------------------  

 -------- > Elaborar as suas normas de funcionamento; ------------------------------------------------  

 -------- > Elaborar os documentos de apoio, descritos abaixo; --------------------------------------  

 -------- > Analisar as candidaturas e sinalizações à Loja e aprovar os apoios a conceder, de 

acordo com as condições e critérios. No uso desta competência, e para uma melhor análise 

de uma determinada situação, pode a equipa de coordenação solicitar a colaboração do 

Grupo Social (estrutura informal que operacionaliza o trabalho de intervenção social 

realizado em parceria, no concelho), nomeadamente no fornecimento de informações 

complementares. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. EQUIPA OPERACIONAL --------------------------------------------------------------------------  

 -------- O funcionamento da Loja Social cabe, segundo os seus princípios, exclusivamente a 

voluntários, cabendo-lhes todas as tarefas operacionais, ao nível do atendimento, da 

preparação, da arrumação e da organização da loja. -------------------------------------------------  

 -------- Constituição: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A equipa operacional é constituída por voluntários, homens e mulheres, que integram 

a Rede de Voluntariado “São Brás Solidário”. ---------------------------------------------------------  

 -------- Deveres: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Cumprir as escalas de serviço previamente acordadas, sendo que em cada dia de 

serviço, a equipa deve responder a um dos elementos da equipa de coordenação estipulado 

para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Colaborar na realização de campanhas de angariação de bens, necessárias à Loja.  

 -------- > Utilizar seu cartão de identificação, durante o exercício das suas funções em Loja. -  

 -------- Direitos: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Obter, por parte da equipa de coordenação, formação geral em voluntariado e 

formação específica, ao nível do funcionamento da Loja Social; ------------------------------------  

 -------- > Tomar conhecimento das normas, bem como das suas alterações e de outras 

informações fundamentais ao funcionamento da Loja. ------------------------------------------------  

 -------- Competências: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Receber e fazer a triagem dos bens; ----------------------------------------------------------  
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 -------- b) Efetuar o devido registo de entrada de bens; -----------------------------------------------  

 -------- c) Atender os beneficiários da Loja, disponibilizando o material, de acordo com o 

guia de levantamento de bens e proceder ao devido registo de saída de bens; --------------------  

 -------- d) Registar na ficha de utente do beneficiário o apoio efetuado pela loja, a fim de que 

o mesmo se encontre sempre atualizado; ----------------------------------------------------------------  

 -------- e) Limpar e cuidar da higiene da Loja Social; -------------------------------------------------  

 -------- f) Zelar pela boa imagem da Loja e garantir a sua arrumação e organização; ----------  

 -------- g) Transmitir à equipa de coordenação toda a informação necessária à prossecução 

dos trabalhos da loja. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. EQUIPA DE APOIO --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O grupo de voluntários da Loja Social poderá integrar ainda uma equipa de apoio, 

constituída por diversos voluntários disponíveis para a realização de funções 

complementares ao funcionamento da loja, nomeadamente: -----------------------------------------  

 -------- a) O transporte de bens; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O arranjo de roupas e o conserto de calçado; ----------------------------------------------  

 -------- c) O conserto de mobiliário e arranjo de equipamentos; -------------------------------------  

 -------- d) A prestação de serviços, na área da saúde, da beleza e outros, das mais diversas 

índoles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Outras situações de interesse, para a prossecução dos objetivos da Loja Social. -----  

 -------- III. Do funcionamento ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Localização ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > A Loja Social de São Brás de Alportel funciona na Avenida da Liberdade. ------------  

 -------- Horário -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Numa primeira fase, a Loja Social estará aberta ao público: -------------------------------  

 -------- > À 5.ª feira, durante a manhã e a tarde, para entrega de materiais; ----------------------  

 -------- > Ao sábado para recebimento de materiais. --------------------------------------------------  

 -------- Bens --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para a prossecução dos seus fins, a Loja Social dispõe dos seguintes bens: --------------  

 -------- 1. Bens alimentares; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Têxteis/Vestuário (atoalhados, cobertores, lençóis, edredões, colchas, roupas de 

bebé, criança e adulto); ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Acessórios/Calçado Novo (cintos, chapéus, colares, pulseiras, sapatilhas, sapatos, 
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botas, entre outros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4.Artigos de Puericultura – enxoval do bebé; --------------------------------------------------  

 -------- 5. Brinquedos/Material Didático; ----------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Equipamento Doméstico/Eletrodomésticos; -------------------------------------------------  

 -------- 7. Mobiliário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A loja poderá ainda receber e distribuir outros tipos de bens, caso seja necessário 

para cumprir a sua missão de ajudar quem mais precisa. --------------------------------------------  

 -------- Documentos de apoio: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para o funcionamento da Loja, serão utilizados documentos de apoio uniformizados, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Ficha de Sinalização (a preencher pelo pessoal técnico das várias entidades), a 

qual será entregue para devida análise aos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal; --  

 -------- b) Ficha de Candidatura (a preencher pelo candidato), a qual será entregue para 

devida análise aos Serviços de Ação Social da Câmara Municipal; --------------------------------  

 -------- c) Guia de levantamento de bens (a preencher por um elemento da equipa de 

coordenação e entregue ao beneficiário para posterior apresentação na loja social, ou 

enviado, em suporte digital, diretamente, para a equipa operacional); ----------------------------  

 -------- d) Registo de entrada e saída de bens, a preencher pela equipa operacional; ------------  

 -------- e) Ficha de utente, para registo dos apoios prestados pela Loja Social a cada 

agregado, a preencher pela equipa operacional. -------------------------------------------------------  

 -------- Da Sinalização e Análise -------------------------------------------------------------------------  

 -------- SINALIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Poderão sinalizar, para apoio de loja social, indivíduos e/ou agregados familiares as 

seguintes entidades: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) A Câmara Municipal, através dos seus Serviços de Ação Social ou diretamente, 

pelo pelouro da Ação Social, ou diretamente pelo Gabinete da Presidência, em caso de 

emergência social; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) A Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, através do seu Gabinete de 

Educação e Intervenção Comunitária, ou diretamente pelo Gabinete da Presidência, em caso 

de emergência social; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) O Centro de Saúde de São Brás de Alportel; ------------------------------------------------  

 -------- d) O Serviço de Segurança Social de São Brás de Alportel; ---------------------------------  
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 -------- e)A Equipa de acompanhamento de famílias com rendimento social de inserção, em 

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

 -------- f) A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Brás de Alportel; ---------------  

 -------- g) As instituições Particulares de Solidariedade Social de São Brás de Alportel; -------  

 -------- h) Outras entidades locais e regionais. ----------------------------------------------------------  

 -------- ENCAMINHAMENTO E ANÁLISE --------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A equipa de coordenação fará o devido acompanhamento e análise das 

sinalizações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Caso as situações identificadas reúnam as condições necessárias à prestação de 

apoio, pela Loja Social, as mesmas serão objeto de ficha de utente, na qual são mencionados 

os tipos de apoio, a periodicidade e as devidas especificações da ajuda da Loja Social. --------  

 -------- 3. Para melhor analisar a situação e comprovar a mesma, a equipa de coordenação 

poderá efetuar visitas domiciliárias, solicitar a consulta de documentos, realizar entrevistas 

ou outras metodologias que levem a uma caracterização eficaz, transparente e justa da 

família que carece de apoio. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Nos casos em que o beneficiário necessite de uma ajuda da Loja Social, continuada 

no tempo, esta deverá estar integrada num Plano de Intervenção Social global, que 

contemple diversas ações e compromissos por parte do beneficiário. ------------------------------  

 -------- PERIODICIDADE DA AJUDA -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. É a Equipa de Coordenação quem estabelece a periodicidade da ajuda da Loja 

Social ao beneficiário, não podendo esta ser superior a uma vez por mês, salvo em situações 

de emergência devidamente justificadas, após análise desta equipa; -------------------------------  

 -------- 2.Cada beneficiário poderá usufruir, em cada levantamento, um máximo de 2 artigos 

do mesmo tipo, até um limite máximo de 5 a 7 peças ou artigos, independentemente da 

natureza das mesmas, podendo ocorrer exceções indicadas pela equipa de coordenação. ------  

 -------- > IV. Dos beneficiários ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Poderão ser beneficiários da Loja Social os indivíduos e/ou agregados familiares que 

revelem manifesta vulnerabilidade económica e social, devidamente comprovada pelos 

Serviços de Ação Social da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------  

 -------- Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo 

de parentesco, casamento, afinidade, ou outras situações assimiláveis, desde que vivam em 

economia comum. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CONDIÇÕES PARA CANDIDATURA: ----------------------------------------------------------------  

 -------- Os indivíduos e/ou agregados familiares que pretendam beneficiar do apoio da Loja 

Social deverão reunir as seguintes condições: ----------------------------------------------------------  

 -------- 1. Residir no município de São Brás de Alportel; ---------------------------------------------  

 -------- 2. Apresentar uma média de rendimentos do seu agregado familiar igual ou inferior 

ao salário mínimo nacional; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Apresentar manifesta vulnerabilidade económica e socia. --------------------------------  

 -------- Poderão ainda ser beneficiários da Loja Social, os indivíduos residentes no concelho 

de São Brás de Alportel, que pese embora não respeitem a condição estabelecida no número 

2, apresentem uma situação de carência económica que não lhes permitam custear certos 

bens. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CRITÉRIOS DE PRIORIDADE NA INTERVENÇÃO --------------------------------------------------  

 -------- Constituem critérios de prioridade na intervenção a observação das seguintes 

situações, as quais devem merecer tratamento prioritário na análise e intervenção: ------------  

 -------- > Grave carência económica, que pode colocar em causa a subsistência do agregado 

familiar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Existência de menores em risco no agregado familiar; ------------------------------------  

 -------- > Existência de menores no agregado familiar; -----------------------------------------------  

 -------- > Existência de dependentes no agregado familiar. ------------------------------------------  

 -------- DIREITOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Prestação da ajuda necessária ao melhoramento da situação económica e social; ---  

 -------- > Sigilo e descrição em todo o processo; -------------------------------------------------------  

 -------- > Igualdade, respeito e dignidade. ---------------------------------------------------------------  

 -------- DEVERES ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Prestar todas as informações que lhes forem solicitadas, bem como informar das 

alterações das condições socioeconómicas do agregado familiar, que ocorram no decorrer 

do processo de atribuição de apoios. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- > A prestação de falsas declarações por parte dos candidatos, na instrução do pedido 

ou durante o recurso à Loja Social, bem como a verificação de comportamentos inadequados 

implicam a imediata suspensão dos apoios. -------------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSO INDIVIDUAL -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cada utente/beneficiário da Loja Social terá um processo individual, organizado por 
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indivíduo e/ou agregado familiar, no qual conste a sua identificação pessoal e a sua 

caracterização social e económica. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Este processo individual será organizado pelos Serviços de Ação Social, sendo de uso 

exclusivo dos elementos da Equipa de Coordenação e para os fins da Loja Social. --------------  

 -------- > V. Da Rede Amigos ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Loja Social depende, para a sua existência, de uma Rede de Amigos, constituída por 

particulares, entidade e empresas, que doam os seus bens ou donativos pecuniários, podendo 

fazê-lo de forma esporádica ou regular. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A equipa de coordenação manterá atualizada uma lista com indicação de nome e 

contactos de todos os amigos que desejem integrar esta rede. ---------------------------------------  

 -------- DIREITOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Sigilo, caso seja esta a vontade dos amigos da Loja; --------------------------------------  

 -------- > Informação relativa à realização de campanhas e outras ações da loja; ---------------  

 -------- > Informação com relatórios semestrais e anuais de execução dos objetivos da loja. --  

 -------- DEVERES ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Respeitar os princípios da Loja Social, nomeadamente o direito ao sigilo e 

descrição sobre os beneficiários; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Acolher informação relativa a campanhas de angariação de bens, em situações de 

necessidade dos mesmos para suprir os objetivos da Loja. -------------------------------------------  

 -------- CAMPANHAS -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. No âmbito da sua atividade, a Loja Social pode, a qualquer momento, promover 

campanhas de angariação de bens. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. As entregas de bens feitos por entidades públicas ou privadas ou ainda por 

particulares, terão um dia definido. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- DONATIVOS ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Os donativos em géneros doados por particulares serão canalizados para a Loja 

Social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Caso não haja espaço para colocar os bens materiais, estes serão colocados no 

armazém da Loja Social. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Os donativos em dinheiro, efetuados quer por particulares, quer por empresas, 

poderão somente ser aceites pela Câmara Municipal, que deverá passar um recibo com o 

respetivo montante do donativo. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 4. Os donativos em dinheiro serão utilizados na compra de material necessário que 

não haja no stock da Loja Social. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. Para que estes donativos sejam vinculados de forma prolongada, a Câmara 

Municipal pode protocolar anualmente com diversas entidades a nível concelhio, distrital e 

nacional, os respetivos donativos. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Os bens doados à Loja Social são inventariados e registados em fichas de entrada 

de donativos próprias para o efeito. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. As entidades doadoras de bens à Loja Social passam a constar de uma base de 

dados com a finalidade de receberem informação sobre a dinâmica da Loja Social, bem como 

de todas as campanhas de angariação de donativos. --------------------------------------------------  

 -------- 8. Todas as saídas de bens deverão ser devidamente registadas, nas fichas de utente. --  

 -------- VI. Da Avaliação e Gestão Participada --------------------------------------------------------  

 -------- De modo a melhorar continuamente, a Loja Social deve proceder periodicamente a 

uma avaliação, de modo a analisar o seu fluxo e dinâmica de funcionamento.--------------------  

 -------- Esta avaliação será apresentada, periodicamente, sob forma de relatórios semestrais 

e anuais, nos quais se apresentem os resultados do trabalho da loja, nomeadamente número 

de beneficiários, número e tipologia de bens cedidos e outras informações consideradas 

relevantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este processo deve ser o mais participado possível, contando com a colaboração de 

todas as equipas do seu funcionamento e da sua Rede de Amigos.” --------------------------------  

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

 -------- MOÇÃO DE LOUVOR – POETA JOÃO BRAZ MACHADO:- Presente uma 

proposta dos membros eleitos pelo Partido Socialista que abaixo se transcreve: ------------------  

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

 -------- “Assinala-se hoje no calendário da história de São Brás de Alportel o centenário do 

nascimento de um dos mais importantes nomes da poesia do Algarve: o poeta João Braz 

Machado, nascido a 13 de março de 1912, em São Brás de Alportel. ------------------------------  

 -------- Residindo desde jovem em Silves, João Braz revelou muito cedo uma propensão 

colossal para as letras, o que lhe permitiu desenvolver uma intensa atividade criativa. Foi 

diretor de «A Rajada», de Silves; colaborou em diversos jornais e revistas regionais 

nomeadamente na revista «Costa de Oiro», de Lagos, e no jornal «Correio do Sul»; fundou a 

«Vibração», que contou com nomes que viriam a ter relevo no mundo das letras, entre eles o 
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silvense Julião Quintinha. Colaborou, igualmente, em vários jornais da capital, 

nomeadamente em «O Diabo», e publicou contos e poesias na revista «Espetáculo». -----------  

 -------- Como poeta, teve uma projeção internacional em jogos florais em Portugal e no 

Brasil, onde foi premiado. Em 1977 tornou-se membro da «Associação Internacional de 

Poetas» (Cambridge) e figura na «Coletânea de Poemas de Dez Poetas Algarvios», de 

Joaquim Magalhães. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Escreveu teatro e recebeu o «Prémio Diário de Lisboa» pela peça em um ato «Casar 

por anúncio». Escreveu revistas, produziu três autos em verso e toda a obra para teatro 

criada por si foi já toda representada, mas não editada. ----------------------------------------------  

 -------- São Brás de Alportel já homenageou este poeta são-brasense através da toponímia 

com a atribuição do seu nome a uma das suas praças e divulgou a sua poesia através do 

projeto Poesia nas Fontes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, no dia do Centenário do seu nascimento e em reconhecimento pela sua obra e 

em sua memória, proponho à Câmara Municipal a votação desta Moção de Louvor a título 

póstumo a este seu filho ilustre, aclamado em tempos o “Príncipe dos Poetas Algarvios”. -----  

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a presente moção de louvor e 

dar conhecimento da mesma aos familiares do poeta. -------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2012/03/13  Página 19 

 -------- PROC.º N.º 60/2011, DE SIMON JONATHAN WAUGH E PETER DAVID 

COURTNEY – BICO ALTO – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 60/2011, em 

que Simon Jonathan Waugh e Peter David Courtney, residentes em Boliqueime, concelho 

de Loulé, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo à alteração e ampliação de 

moradia existente, que pretendem levar a efeito num prédio urbano localizado no sítio do Bico 

Alto, neste município. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

devendo os projetos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 7 de março de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento aos requerentes. -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração e Ampliação de 

Moradia, 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 o imóvel 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado: -----------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM e pelas disposições do n.º 9 do 

Decreto-Lei n.º 73/09, de 31 de março e pelas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 

de agosto, sem prejuízos das restantes disposições regulamentares e legislação aplicável, 

informa-se o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1- O prédio objeto da pretensão localiza-se no Bico Alto, é composto por prédio 

Urbano – edifício terro por 4 assoalhadas, cozinha, 2 casas de banho, piscina e logradouro 

com área coberta de 108,0m
2
 e área descoberta de 2892,00m

2
 totalizando uma área total de 

3000,00m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 16068/20090122 e inscrito 

sob o artigo n.º 6613; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- Analisada a memória descritiva verifica-se da alteração e da ampliação que o 
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requerente pretende efetuar resulta a constituição de uma habitação unifamiliar com 4 

quartos, instalações sanitárias, sala, cozinha, 2 terraços cobertos, garagem, 1 terraço 

coberto e uma piscina. A habitação desenvolver-se-á num piso apenas (r/chão); ----------------  

 -------- 3- Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área da construção de 

88,60m
2
, totalizando uma área de 196,60m

2
. Contudo a referida situação não contraria os 

dispostos legais definidos pelo artigo 23-E, do Regulamento do Plano Diretor Municipal; -----  

 -------- 4- A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5- O projeto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º 163/06, de 8 de 

agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades; ---------------------------  

 -------- 6- Em relação ao tipo de construção, nomeadamente aos elementos que constituem os 

alçados e a cobertura deverá ser cumprindo o mapa de acabamentos e cores constantes no 

processo peça desenhada 11-A e 12-A; ------------------------------------------------------------------  

 -------- 7- Verifica-se que no registo predial que o prédio não confina com via pública no 

entanto verifica-se que a requerente já apresentou uma certidão emitida por este município a 

comprovar que o prédio em causa confina com a via não classificada n.º 61. Nesse caso 

aquando da atualização do registo da conservatória deverá a requerente completa-lo 

mencionando que o prédio confina com caminho público. --------------------------------------------  

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

presente projeto de arquitetura. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º555/99, de 

16 de dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março, deve a requerente 

apresentar dentro de 6 meses o projeto de especialidades. Deverá a requerente ter em conta o 

ponto n.º 7 supra referido. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

Superior.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROC.º N.º 4/2012, DE EUGÉNIO GABRIEL MOREIRA PINTO – JUNCAIS – 

CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO E 

COLOCAÇÃO DE PORTÕES:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob 

o n.º 4/2012, em que Eugénio Gabriel Moreira Pinto, residente na Rua Eça de Queiroz, 

n.º 59 – Bairro do Esteval, município do Montijo, solicita a aprovação do projeto de 

arquitetura relativo à construção e requalificação de muros de vedação e colocação de portões, 
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que pretende levar a efeito num prédio localizado no sítio dos Juncais, neste município. --------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura e 

notificar o requerente para efetuar a limpeza do terreno no prazo de 60 dias, nos termos da 

informação técnica de 9 de março de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado 

conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente Construção e Requalificação de Muros de 

Vedação e Colocação de Portões, 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 o imóvel 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agro-Florestal; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Zona de Montado de sobro e/ou azinho; -------------------------------------------------------  

 -------- Zona com elevado risco de incêndio; -----------------------------------------------------------  

 -------- Trespassado a Sul com Via Não Classificada. ------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- 1- O prédio objeto da pretensão localiza-se nos Juncais, é composto por prédio 

Rústico – terra de pastagem com árvores com área descoberta de 4600,00m
2
, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 14645/20050623 e inscrito sob o artigo n.º 18541.  

 -------- 2- Pretende o requerente requalificar os muros de pedra pré existentes e construi de 

raiz um troço a Nascente de modo a facilitar a entrada no terreno. ---------------------------------  

 -------- 3- O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio com a redação de Decreto-Lei 

n.º 155/2004, de 30 de junho estabelece que o corte ou o arranque de sobreiros e azinheiras, 

em povoamento ou isolados, carece de autorização; introduz o recurso a medidas 

compensatórias no caso de cortes autorizados e de reposição no caso de cortes ilegais, de 

forma a garantir que a área daquelas espécies não seja afetada; e inibe por 25 anos a 
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afetação do solo a outros fins, nos casos em que os povoamentos sejam destruídos ou 

fortemente depreciados por intervenção ilegal. ---------------------------------------------------------  

 -------- 4- Relativamente à requalificação de muros de pedra não se vê nenhum inconveniente 

uma vez que não será alterado a sua implantação. Ao novo troço de muro mais a Nascente 

verifica-se que cumpre a distância estabelecida pelo RPDM de São Brás de Alportel (5m ao 

eixo da via). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5- Mais se informa que o requerente foi alvo de uma queixa (Ronal Alfred) sobre 

acumulação de vários detritos e construções tipo “barracas de madeira”, tendo sido 

notificado para efetuar a limpeza do mesmo. A fiscalização informou no dia 27 de janeiro de 

2012 que apesar de ter sido feito alguma remoção de detritos a situação mantinha-se no 

mesmo estado de degradação. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6- O prédio localiza-se numa zona de elevado risco de incendio mais uma razão para 

que o terreno seja limpo de acordo com a informação da fiscalização. ----------------------------  

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

 -------- Face ao exposto relativamente à construção de o muro não se vê nenhum 

inconveniente, no entanto alerta-se para a questão da limpeza do terreno. É quanto nos 

cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” -----------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 1/2011, DE MANUEL MARTINS NEGRÃO JÚNIOR, LDA. – 

CAMPINA – RUA 1º DE MAIO – PROJETO DE LOTEAMENTO:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 1/2011, em que a firma Manuel Martins Negrão 

Júnior, Lda. com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 52 – R/chão, na Vila de S. Brás de 

Alportel, propõe a substituição da garantia bancária por hipoteca de lotes, relativamente ao 

loteamento localizado na Campina/Rua 1º de Maio, nesta Vila. -------------------------------------  

 -------- Com base na avaliação apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aceitar a substituição da garantia bancária pela hipoteca dos lotes, conforme proposta. Foi 

ainda deliberado, por unanimidade, notificar a firma requerente para proceder à respetiva 

escritura de hipoteca dos lotes. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente ao assunto mencionado em epigrafo, cumpre informar na sequência 

da análise dos elementos processuais consultados que: -----------------------------------------------  

 -------- É solicitada a substituição da aludida garantia bancária solicitada em deliberação 

Camarária de 14 de fevereiro do ano corrente. ---------------------------------------------------------  
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 -------- A requerente vem propor a entrega de lotes para hipoteca no montante da solicitada 

garantia bancária, assim a requerente apresenta a Hipoteca do Lote 17, 16, 15, 14 e 13 

perfazendo um total de 356.000,00 € (trezentos e cinquenta e seis mil euros), de acordo de 

avaliação apresentado pela requerente. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto do artigo 54º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na redação do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, a caução destinada a garantir a boa e 

regular execução das obras de urbanização, é prestada, por acordo entre as partes, mediante 

garantia bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca sobre lotes resultantes da 

operação de loteamento, ou sobre outros bens imóveis propriedade do requerente, depósito 

ou seguro – caução a favor da Câmara Municipal, devendo constar do próprio titulo que a 

mesma está sujeita a atualização nos termos do n.º 4, e se mantém válida até à receção 

definitiva das obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim deverá ser efetuada uma avaliação dos presentes lotes a hipotecar, ou a mesma 

deverá ser efetuada através do valor venal que consta na certidão de teor do registo dos 

prédios da Conservatória do registo Predial. -----------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e a fim de substituir a garantia bancaria por hipoteca de lotes deverá 

ser efetuada avaliação no valor de 356.000,00€ (trezentos e cinquenta e seis mil euros), 

montante superior ao valor caucionado para assegurar a boa e regular execução das obras 

de urbanização. Salienta-se que, posteriormente à aprovação deverá efetuar a respetiva 

escritura de hipoteca dos lotes. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A 

RETALHO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E RESPETIVOS ALIMENTOS E 

CENTRO DE ESTÉTICA CANINA, RUA 25 DE ABRIL:- Presente um requerimento de 

Paula Cristina Rosado Tátá, residente na Rua Ferreira de Almeida, n.º 2, nesta Vila, na 

qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem 

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de 

comércio a retalho de animais de estimação e respetivos alimentos e atividade dos serviços 

para animais de companhia na Rua 25 de Abril, n.º 17 – R/ch., nesta Vila. ------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 
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estabelecimento de comércio a retalho de animais de estimação e respetivos alimentos e 

atividade dos serviços para animais de companhia, no local pretendido. Remeta-se cópia da 

informação técnica à requerente. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO PARA A 

ATIVIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS METÁLICOS, EM BARRABÉS:- 

Presente um requerimento de H. Martins – Transportes e Resíduos Unipessoal, Lda., com 

sede na Rua José Ferreira Pio, n.º 7, em Montijo, na qualidade de arrendatário, a solicitar que 

lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de um estabelecimento para a atividade de valorização de resíduos 

metálicos no Sítio dos Barrabés, neste município. ------------------------------------------------------  

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

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

estabelecimento para a atividade de valorização de resíduos metálicos, no local pretendido. 

Remeta-se cópia da informação técnica à firma requerente. ------------------------------------------  
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA – “REJEIÇÃO DAS PORTAGENS 

NA VIA DO INFANTE”:- Presente o ofício n.º 56/12, de 29 de fevereiro de 2012, remetido 

pela Assembleia Municipal de Tavira, a remeter uma moção relativa à rejeição das 

portagens na Via do Infante, apresentada no passado dia 28 de fevereiro na reunião daquele 

órgão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente a 

informação do Senhor Presidente que abaixo se transcreve: ------------------------------------------  

 -------- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Por informação enviada do Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel 

relativamente às alterações das condições do agregado familiar; informadas pelos serviços 

da Segurança Social, respeitantes aos agregados familiares da aluna mencionada abaixo, se 

informa que deverá ter atribuição de escalão A subsidiado para refeições no refeitório 

escolar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome Escalão Prof/turma 

Susana Cristina de Oliveira 

Fernandes  
Escalão A 

Profª Júlia Pinheiro - turma 9 

Corotelo 

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição do escalão 

conforme informação. Remeta-se cópia ao Serviço de Taxas e Licenças. --------------------------  

 -------- CASA DO ALGARVE – QUOTA ANUAL:- Presente uma comunicação da Casa 

do Algarve, com sede em Lisboa, de 17 de fevereiro último, a solicitar o pagamento da quota 

anual no valor de € 60,00 (sessenta euros), uma vez que o município é o sócio n.º 397 desta 

associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

anual à Casa do Algarve. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. -----------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DOENTES 

DEPRESSIVOS E BIPOLARES:- Presente o ofício de 01 de março corrente, remetido pela 

Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, com sede em Lisboa, a solicitar 

um subsídio no valor de € 140,00 (cento e quarenta euros) para fazer face aos elevados custos 

decorrentes da atividade de informação e sensibilização, essencialmente ao nível de despesas 
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de deslocação e alimentação. O senhor Presidente informou que esta associação esteve 

presente no Encontro Comunidade e Família sobre a Depressão, organizado pela Câmara 

Municipal no passado dia 29 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de € 140,00 à 

Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, devendo o mesmo ser pago após a 

associação apresentar a certidão comprovativa da inexistência de dívidas perante as Finanças. 

 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS –

TÉRMINO DE FUNÇÕES DA DIREÇÃO:- Presente o ofício n.º 56/12 de 06 de março 

corrente, remetido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, com sede 

nesta vila, a informar que a Dra. Nídia Amaro irá terminar as funções que exerce desde março 

de 2004, como Presidente da Direção desta associação. -----------------------------------------------  

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

ofício à Dra. Nídia a agradecer toda a disponibilidade demonstrada, extensiva a toda a 

direção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- VENDA DE PRÉDIOS À ASSOCIAÇÃO IN LOCO E CONSTITUIÇÃO DE 

PACTO DE PREFERÊNCIA:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o 

assunto em epígrafe e explicou que por forma a clarificar a situação dos prédios vendidos à 

Associação In Loco, traz à presente reunião a escritura de compra e constituição de pacto de 

preferência, bem como o ofício da Associação dirigido à autarquia, datado de 11 de outubro 

de 1999. Apresentou ainda uma informação da Divisão Financeira e Patrimonial de 7 de 

março corrente, que abaixo se transcreve, na qual se evidenciam as áreas dos prédios 

adquiridos pela associação, 653,07m
2
 referente ao prédio urbano e 1500,m

2
 referente ao 

prédio rústico. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Venda à Associação IN LOCO e Constituição de Pacto de Preferência ----  

 -------- À data de 19 de março de 2001. O município de S. Brás de Alportel, mediante 

escritura lavrada no livro de escrituras do Notariado Privativo desta Câmara, n.º 23, folhas 9 

a 11, vendeu à Associação IN LOCO, prédio urbano, com área total de 653,07 m
2
 (artigo 

matricial n.º 3948) e prédio urbano composto por parcela de terreno com 1.500 m
2
 (omisso 

da matriz – resultante da desanexação do prédio rústico com artigo matricial n.º 1712), 

destinado a aumento do logradouro do prédio com matriz n.º 3948. --------------------------------  

 -------- Efetuada declaração de modelo 129 – declaração de inscrição ou alteração de 
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prédios urbanos na matriz – a inscrição foi alterada para um único prédio urbano com área 

total de 2.153,70 m
2
 (área coberta de 324,85 m

2
 e área descoberta de 1.828,85 m

2
), com o 

artigo matricial n.º 8268 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

13245/20010328.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação prestada 

pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que dois inquilinos de prédios 

municipais não pagaram atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. ---------------  

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

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. ---------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art.º. 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 28 de fevereiro a 12 de março em curso, no uso das 

delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 699, 714 a 716, 

738, 740, 742 a 749, 751 a 763, 766 a 775, 777, 780, 782, 792, 800 a 901, 905 a 908, 913, 915 

a 917 no valor de € 92.286,51; -----------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 718 a 727, 

779, 793, no valor de € 25.948,10; ------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 700 a 713, 717, 739, 741, 

750, 764 a 765, 776, 778, 781, 783 a 791, 794 a 799, 902 a 904, 909 a 912, 914, 918 a 920, no 

valor de € 52.189,74. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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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 efetuadas 

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 redação dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro.  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA 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 ata 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 redação dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão Administrativa Municipal, a 

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

 

 O PRESIDENTE 

  
 


