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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 22/2012 

 

da reunião ordinária de 06 de novembro 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. João Carlos Mendonça D’ Aragão e Moura.  

 

 

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

 

 

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 213, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.746.902,74€ dos 

quais 1.744.107,49€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.795,25€ 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: ------------------ 

 -------- A Vereadora Marlene Guerreiro informou o restante executivo que no passado dia 02 

de novembro foi publicado no Diário da Republica, pela Portaria n.º 360/2012, a criação da 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de S. Brás de Alportel. -------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROPOSTA DE PROTOCOLO COM CRIA – DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO E 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE:- Presente uma 

proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ------------------------- 

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO GERAL ------------------------------------ 

 -------- Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Município de São Brás de Alportel, adiante designado(a) por Primeira Outorgante ---- 

 -------- Universidade do Algarve, pessoa coletiva de direito público, com sede no Campus da 

Penha, 8005 –139 Faro, contribuinte n.º 505 387 271, representada pelo seu Reitor, Prof. 

Doutor João Pinto Guerreiro, adiante designada por Segundo(a) Outorgante;---------------------- 

 -------- e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As duas outorgantes pretendem estreitar relações de cooperação e intercâmbio nos 

domínios de atividade a que se dedicam, designadamente: --------------------------------------------- 

 -------- - Atividades nos domínios do ensino e da formação; --------------------------------------------- 

 -------- - Participação em projetos de investigação e de prestação de serviços à comunidade, 

de âmbito nacional e internacional; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Estágios científicos e técnicos; ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Outras medidas que contribuam para a prossecução dos objetivos de ambas as 

partes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente Protocolo de Cooperação Geral, que 

se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------ 

 -----------------------------------------Cláusula Primeira -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- Objeto ------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente Protocolo tem por objeto desenvolver atividades de cooperação que 

reforcem os interesses mútuos das duas Instituições, nomeadamente na área da investigação 

científica e desenvolvimento tecnológico, visando o desenvolvimento de atividades no âmbito 

da criação do Gabinete do Empreendedor. ------------------------------------------------------------------ 

 -----------------------------------------Cláusula Segunda -------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- Execução do Protocolo ----------------------------------------------------- 

 -------- A colaboração abrangida pelo presente Protocolo será estabelecida caso a caso, 

através de acordos específicos a celebrar pelas partes, dos quais constarão os direitos e 

PROPOSTAS 
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obrigações inerentes a cada uma delas, bem como os mecanismos de execução, 

nomeadamente meios humanos e financeiros. ------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Terceira --------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- Coordenação ---------------------------------------------------------- 

 -------- A coordenação das atividades previstas neste Protocolo será da responsabilidade do 

(nome, função, departamento do…) da Universidade do Algarve e do(a)....... (nome, função, 

departamento do(a) segundo(a) outorgante). -------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------- 

 ----------------------------- Vigência, Revogação e Denúncia ------------------------------------------------ 

 -------- 1. O presente Protocolo tem a duração de dois anos, renovando-se automática e 

sucessivamente por iguais períodos, salvo denúncia por qualquer das partes com a 

antecedência mínima de trinta dias, entrando em vigor na data da sua assinatura. -------------- 

 -------- 2. O Protocolo poderá ser revisto a todo o tempo, no todo ou em parte, por acordo de 

ambas as partes, ou denunciado por apenas uma delas, através de carta registada enviada à 

outra parte, com a antecedência mínima de trinta dias. ------------------------------------------------- 

 -------- O presente Protocolo foi feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 

representantes das partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas.” ------------------------ 

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

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

 -------- ATUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO:- 

Presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ------ 

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

 -------- “ATUALIZAÇÃO ANUAL DO VALOR DAS RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL – BAIRRO 

SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O regime de renda apoiada, instruído pelo Decreto-Lei n.º 166/93, de 07 de maio, 

pelo qual se rege o arrendamento das habitações do Bairro Social, prevê no n.º 2 do art. 8º 

que o montante da renda deverá ser atualizado anualmente com base na variação do 

rendimento do respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes termos, foram entregues pelos arrendatários documentos comprovativos de 

alteração de rendimentos, pelo que foram calculadas as novas rendas, de acordo com o 

acima citado diploma legal, devendo as mesmas entrar em vigor a partir do próximo dia um 

de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Nesta conformidade, deverão ser aprovadas as rendas constantes do mapa anexo à 

presente proposta e que dela faz parte integrante.” ------------------------------------------------------ 

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

produzindo efeitos a 1 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL:- 

A Vereadora Dra. Marlene apresentou a seguinte proposta, relativa ao assunto em epígrafe: ---  

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

 -------- “No âmbito do Plano de Apoios Sociais, e dando continuidade à estratégia de 

proximidade e de trabalho em parceria, que temos vindo a incrementar, com as instituições 

de solidariedade social do município e da região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e 

o desenvolvimento dos seus projetos de cariz social, que auxiliam a população do município 

de São Brás de Alportel, com respostas inexistentes na área do nosso território, proponho à 

Câmara Municipal a atribuição dos seguintes subsídios: ------------------------------------------------- 

 -------- > À Instituição de Solidariedade da Serra do Caldeirão, com sede no Barranco do 

Velho, que desenvolve um extraordinário trabalho de prestação de apoio ao domicílio junto 

da população idosa no território da Serra do Caldeirão, abrangendo a área serrana do 

Município de São Brás de Alportel, o subsídio de 3.700,00€ para ajudar a custear as despesas 

decorrentes das suas atividades; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Ao Banco Alimentar do Algarve, sedeado em Faro, o qual que desenvolve um 

extraordinário trabalho ao nível da recolha e distribuição alimentar na região, sendo uma 

das principais fontes de receção de alimentos distribuídos pela Loja Social de São Brás de 

Alportel, o subsídio de 250,00€, como contributo para ajudar a custear as despesas 

decorrentes deste meritório trabalho; ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- > À Associação Oncológica do Algarve, sedeada em Faro, a qual que desenvolve um 

meritório trabalho ao nível do apoio à população vítima de cancro, o subsídio de 100,00€, 

como contributo para ajudar a custear as despesas decorrentes desta extraordinária 

missão.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os subsídios conforme 

proposta, devendo os mesmos ser pagos após as instituições apresentarem as certidões 

comprovativas da inexistência de dívida perante as Finanças. Remeta-se cópia à Secção de 

PROPOSTAS 
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Contabilidade para proceder ao pagamento no prazo de 60 dias. ------------------------------------- 

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma proposta do 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: -------------------------------- 

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

 -------- “AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – IV PEDIDO ANO LETIVO 

2012/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 

carenciadas e por solicitação do agrupamento de escolas José Belchior Viegas através de seu 

fax de 22/10/2012 se solicita a atribuição de escalão A, a duas novas alunas atribuído às 

famílias pela segurança social para efeitos de refeitório escolar. -------------------------------------- 

 -------- > Ryana Mota Souza Eusébio, 3º ano sala 22, prof. Mª Jesus Viegas; ------------------------ 

 -------- > Rynara Mota Sousa Ribeiro, 2º ano sala 21, profª Custódia Cabrita; ---------------------- 

 -------- > Luna Patricia Santos Belchior, 1º ano sala 25, profª Isabel Geséro, atribuição de 

escalão B para matéria e refeitório, valor a transferir para agrupamento 22,50 €.” --------------- 

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

autorizar a transferência da verba de 22,50€ (vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) para o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. --- 
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 -------- PROC. Nº 275/97, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, 

PRACETA DA MISERICÓRDIA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 275/97, em que a Santa Casa da Misericórdia de 

S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da Misericórdia, n.º 20, na Vila de S. Brás de 

Alportel, solicita a isenção de pagamento das taxas necessárias ao licenciamento de um 

centro jovem - ATL. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

das taxas devidas, por se tratar de uma Instituição Particular de Solidariedade Social que irá 

executar uma obra que se insere no âmbito das suas atividades, conforme previsto no n.º 3 

do art. 11º do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO 

FISCAL EM S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a seguinte informação prestada pela Chefe da 

Divisão Financeira e Patrimonial: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Participação do Município no IRS dos Sujeitos Passivos com domicílio fiscal em 

S. Brás de Alportel ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração as regras para as Finanças Locais, através da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Dispondo o n.º 1 do artº 20º do diploma legal acima indicado que “os municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% da coleta líquida do IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos 

do ano imediatamente anterior …”; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cabe aos municípios a indicação à Direção Geral dos Impostos, até ao dia 31 de 

dezembro de cada ano, qual a percentagem (máxima de 5%) que pretende arrecadar no ano 

seguinte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que para o ano em curso foi deliberado fixar em 5% o 

montante a arrecadar, originando uma receita de € 309.291,00; -------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que esta verba, poderá constituir para este município um dos 

fatores determinantes para o desenvolvimento de ações conducentes a proporcionar melhor 

qualidade de vida aos seus cidadãos; ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Solicito a V. Exa. se digne analisar este assunto com vista a posteriores deliberações 

dos órgãos executivo e deliberativo deste município. ----------------------------------------------------- 

 -------- É o que me cumpre informar.” ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

fixação da percentagem de cinco por cento na participação no IRS dos Sujeitos Passivos com 

domicílio fiscal em S. Brás de Alportel, a fim de esta percentagem poder ser transmitida à 

Direção Geral dos Impostos em tempo útil. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DA MOBILIDADE INTERURBANA – ALGARVE CENTRAL:- O Senhor 

Presidente apresentou a seguinte informação relativa ao assunto em epígrafe: ------------------- 

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

 -------- “Prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviços para a elaboração do 

DELIBERAÇÕES 
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Estudo da Mobilidade Interurbana – Algarve Central ---------------------------------------------------- 

 -------- Os Municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel e Tavira, 

constituíram uma parceria designada por Algarve Central; ---------------------------------------------- 

 -------- Esta parceria levou à constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes 

com vista à formação do contrato para a elaboração do Estudo da Mobilidade Interurbana – 

Algarve Central; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O município de Olhão foi designado representante do agrupamento para efeitos de 

condução do procedimento e formação do contrato; ----------------------------------------------------- 

 -------- Através do procedimento concursal n.º 51/11, o Estudo da Mobilidade Interurbana 

foi adjudicado à empresa DHV, S.A., pelo valor € 126.770,00 acrescidos de IVA à taxa legal 

em vigor, suportando cada parceiro, em partes iguais, € 21.128,33 acrescido de IVA, com 

contrato celebrado a 15 de novembro de 2011 e com um prazo de execução dos trabalhos 

de um ano, de acordo com as seguintes condições de pagamento: ----------------------------------- 

 -------- >30% - € 38.031,00 – com a entrega do relatório de caracterização e diagnóstico 

(Fase 0+1); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- >35% - € 44.369,5 – com a entrega do relatório dos cenários de evolução (Fase 2); ----- 

 -------- >35% - € 44.369,5 – com a entrega do relatório de propostas (Fase 3). --------------------- 

 -------- O cronograma de trabalhos está distribuído por 3 fases e conforme informação da 

empresa verificou-se um atraso na entrega do relatório de caracterização e diagnóstico (Fase 

0 + 1), obrigando a uma prorrogação do prazo de execução do estudo e consequentemente 

o pagamento das prestações em falta afetas a esta prestação de serviços. ------------------------- 

 -------- Conforme exposto, e para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, 

proponho à consideração da Exm.ª Câmara, a aprovação do prazo de prorrogação da 

entrega do Estudo de Mobilidade Interurbana por mais um ano, até 15 de dezembro de 

2013 e da minuta do contrato em anexo, assim como a autorização do total da despesa para 

o ano de 2013  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- (€ 21.128,33 acrescido de IVA). ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para efeitos de celebração da adenda ao contrato deverá ser solicitado às entidades 

que integram o referido agrupamento a aprovação da reprogramação proposta e minuta de 

adenda em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Junto anexo o ofício da DHV e respetivo cronograma.” ----------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a reprogramação proposta 
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e a minuta da adenda do contrato. Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o 

assunto à Assembleia Municipal para se pronunciar quanto à prorrogação do prazo. ------------ 

 -------- MOTO CLUBE SÃO BRÁS DE ALPORTEL “OS UNIDOS DA ESTRADA” - 

AGRADECIMENTO:- Presente uma comunicação de 28 de setembro remetida pelo Moto 

Clube de S. Brás de Alportel – “Os Unidos da Estrada”, com sede nesta Vila, a agradecer o 

apoio e colaboração prestado pela autarquia para a realização do 20º Convívio Motard que o 

Clube levou a efeito no passado mês de agosto. ----------------------------------------------------------- 

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

 -------- 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 23 de outubro a 05 de novembro de 2012 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 de 4183 a 

4186, de 4191 a 4200, de 4202 a 4215, de 4218 a 4253, de 4259 a 4260, de 4263 a 4264, de 

4277 a 4288, 4297 a 4304, de 4306 a 4310, de 4312 a 4313, de 4319 a 4323, 4326, de 4346 a 

43556, de 4359 a 4365, de 4367 a 4374 no valor de € 203.374,32; ------------------------------------ 

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

executivo em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 

de 4265 a 4272, 4324, no valor de € 26.958,35; ------------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 4187 a 4190, 

4201, de 4216 a 4217, 4254 a 4258, de 4261 a 4262, de 4273 a 4276, de 4289 a 4296, 4305, 

4311, de 4314 a 4318, 4325, de 4327 a 4345, 4357, 4366, de 4375 a 4377, no valor de 

€ 25.538,63. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2012/11/06  Página 18 

 -------- 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 redacção 

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 redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois 

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

 

 

 

 -------- Às 16h30m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


