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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 3/2013 

 

da reunião ordinária de 29 de janeiro de 2013 

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

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

Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ----  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

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 19, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.205.518,29 € dos 

quais 1.202.159,27 € em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.320,30 € em numerário e 38,72 € em cheques, estes dois últimos 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: -------- 

 --------  – Associação Musical do Algarve – Protocolo 2013;  -------------------------------------------- 

 --------  – Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas; --------------- 

 --------  – Normas do concurso “A mais bela carta de amor” – Edição Sénior 2013. --------------- 

 -------- 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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 -------- ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS VARIÁVEIS DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS:- A 

Chefe da Divisão Administrativa Municipal apresentou a seguinte proposta elaborada pela 

Técnica Superior – Eng.ª do Ambiente relativa ao assunto em epígrafe: -----------------------------  

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

 -------- “ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS VARIÁVEIS DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS -----------------  

 -------- Atendendo ao novo tarifário a praticar pela entidade gestora em alta de gestão de 

resíduos urbanos, ALGAR SA, informa-se que o valor no ano 2011 era de 33,99€/ton., sendo o 

valor a pagar a partir de 1 de janeiro de 2013 o valor de 34,33€/ton., o correspondente a um 

aumento aproximado de 1%. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim, propõe-se que o tarifário seja alterado de acordo com as tabelas em anexo.” --- 

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

entrada em vigor a 1 de fevereiro de 2013.------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- “Projeto Algarve Central – Museus em Rede (equipamento) ---------------------------------  

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

Parceria Territorial dos Municípios de Loulé, Olhão, Tavira e S. Brás de Alportel, mais 

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

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

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

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

 -------- Assim, proponho; que seja aprovada a minuta de contrato de doação respeitante ao 

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

Câmara Municipal através da proposta n.º 2287 de 01-08-2012 da empresa Handy.”------------  

 -------- Contrato de Doação: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- “Entre os abaixo assinados: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro Contraente: Município de São Brás de Alportel, representado pelo 

Presidente da respetiva Câmara Municipal, cujo edifício sede se situa na Rua Gago Coutinho 

n.º 1 em São Brás de Alportel, contribuinte Fiscal n.º 503 219 924, na qualidade de doador e 

adiante designado por primeiro contraente; ---------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Segunda Contraente: Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel - Casa da 

Cultura António Bentes/ Museu do Traje de S. Brás de Alportel pessoa coletiva n.º 501 461 

906, cujo edifício sede se situa na praceta da Misericórdia n.º 20, 8150 S. Brás de Alportel, 

representada pelo seu provedor, Abílio Barros, portador do Cartão de cidadão n.º 00028205 

na qualidade de donatária, sendo adiante designada como segunda contraente; ----------------- 

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

 --------  - O Município de São Brás de Alportel está inserido na parceria “Algarve Central” da 

qual a candidatura da operação ALG-03-1340-FEDER-00008 – Algarve Central – Museus em 

Rede, faz parte; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Na candidatura estão inseridas cinco instituições museológicas pertencentes à Rede 

de Museus do Algarve, que têm vindo a desenvolver um projeto expositivo comum - 

exposição “Algarve do Reino à Região” - um roteiro formado por 13 exposições e publicações 

que se articulam e completam, distribuídas pelos vários centros urbanos, numa cooperação 

pioneira entre autarquias, museus, instituições públicas e privadas, universidades, centros de 

investigação, especialistas e populações; -------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Potenciando o trabalho em curso, permitindo a criação de sinergias acrescidas, a 

base desta candidatura assenta na premissa de que potenciar o Património Cultural destes 

concelhos é uma mais-valia regional e contribui para um desenvolvimento sustentado; --------- 

 --------  - A materialização destes projetos passa pela remodelação/requalificação dos 

espaços interiores dos Museus e pela aquisição e instalação de equipamentos, para a 

apresentação dos conteúdos expositivos num formato que se adapte às novas formas 

criativas de expor e de atrair novos públicos; --------------------------------------------------------------- 

 -------- É celebrado o presente contrato de doação que se regulará pelos precisos termos das 

condições das cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula primeira ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Primeiro contraente na qualidade de proprietário doa ao segundo contraente os 

bens descritos na proposta de fornecimento e montagem de estantes deslizantes, cuja cópia 

se anexa ao presente contrato e que constitui parte integrante do procedimento de ajuste 

direto n.º 124/2012 da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (Doc. 1,2,3 e 4). --------------- 

 -------- Cláusula segunda ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O material previsto na cláusula anterior, doado ao segundo contraente não poderá 

ser por ele alienado a terceiros, públicos ou privados. ---------------------------------------------------- 
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 -------- Cláusula terceira ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Pelo segundo contraente foi dito que aceita a presente doação nos termos exarados. -- 

 -------- Cláusula quarta ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para resolução de qualquer litígio do presente contrato fica desde já estipulado o foro 

da comarca de Faro com exclusão de qualquer outro. Depois de lido e ratificado, e por 

corresponder à vontade das partes, o assinam.” ----------------------------------------------------------- 

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

contrato de doação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO – CARNAVAL TRADICIONAL 2013:- 

O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto 

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

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

 ------------------------- “NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ----------------------------  

 --------------------------------- CARNAVAL TRADICIONAL 2013 ----------------------------------------------  

 -------- I. DEFINIÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Alportel, desde 2001, integra o programa de atividades do Tradicional Carnaval de São Brás e 

pretende dinamizar este evento, que se assume como um cartaz importante do calendário 

anual de atividades do município. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- II. OBJETIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A realização desta iniciativa tem como objetivos: valorizar e preservar as tradições 

carnavalescas; incentivar a participação, a criatividade, a imaginação, o espírito folião e de 

sátira social, próprios desta quadra, bem como o espírito de trabalho em equipa e de 

comunidade, em torno de uma atividade lúdica e recreativa. Anualmente, as Associações de 

forma voluntária, e o público de forma espontânea têm uma participação ativa e 

determinante nesta iniciativa. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- III. CANDIDATURA AO APOIO ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As associações participantes e que pretendam concorrer aos apoios concedidos pela 

Câmara Municipal, devem formalizar a sua inscrição de participação mediante o 

preenchimento de uma ficha de inscrição, que deverá ser entregue no Gabinete do Munícipe, 

na Câmara Municipal, até quinta-feira, dia 7 de fevereiro. ----------------------------------------------  

 -------- Poderão também ser aceites inscrições no próprio dia do desfile (10 de fevereiro), 

PROPOSTAS 
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entre as 14h00 e as 15h00, no Secretariado do Desfile de Carnaval, a funcionar na Galeria 

Municipal do Cineteatro de S. Brás. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- As fichas de inscrição, bem como estas normas, encontram-se disponíveis no Gabinete 

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

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

 -------- IV. APOIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal poderá atribuir às associações participantes provenientes da 

área do município, um apoio financeiro, num montante máximo de 350,00€, para ajudar a 

custear as despesas efetuadas com a elaboração dos carros e ou disfarces, apresentados ao 

desfile.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- V. PEDIDO DE APOIO ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A associação que deseje concorrer ao apoio acima referido, deverá apresentar um 

pedido dirigido à Câmara Municipal, até ao dia 8 de março, onde constem as despesas 

realizadas, acompanhado dos respetivos comprovativos, com a execução dos carros ou 

disfarces alegóricos, apresentados ao desfile.” -------------------------------------------------------------  

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

 -------- NORMAS DA PROVA DISTRITAL DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Foi com considerável prazer que o Município de S. Brás de Alportel aceitou ser o 

concelho anfitrião para a realização da 7ª edição do Concurso Nacional de Leitura de 2013 

no Distrito de Faro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Neste âmbito, tem-se a informar que a fase distrital do Concurso Nacional de Leitura 

se realizará no concelho de S. Brás de Alportel, no próximo dia 13 de março de 2013 a partir 

das 13h00 nas instalações do Cineteatro S. Brás, sito na Avenida da Liberdade. ------------------- 

 -------- Para tal proponho a aprovação das respetivas normas que regulamentam esta 2ª 

Fase do concurso, que irá seguir para divulgação em todas as escolas do Algarve. ---------------- 

 -------- Em anexo documento de Normas.” ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Normas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------ “CONCURSO NACIONAL DE LEITURA ------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ 7.ª Edição – 2013 ------------------------------------------------- 

http://ww.cm-sbras.pt/
http://ww.cm-sbras.pt/
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 ------------------------------------- FASE DISTRITAL – Distrito de FARO -------------------------------------- 

 -------- Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel “Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro”  

 ----------------------------------------------------- NORMAS ------------------------------------------------------ 

 -------- As presentes normas estabelecem as regras gerais da 2.ª fase do Concurso Nacional 

de Leitura do Distrito de Faro, a realizar em São Brás de Alportel, no Cineteatro Municipal, no 

dia 13 de março de 2013, pelas 13:00 horas. --------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------- OBJETIVOS ----------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito do Concurso Nacional de Leitura, a fase distrital pretende promover o 

gosto pela leitura e estimular o treino de competências de expressão escrita e oral a partir 

das obras literárias propostas a alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário. - 

 ---------------------------------- CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO ----------------------------------- 

 -------- A fase distrital do Concurso Nacional de Leitura está aberta a todos os alunos do 3º 

Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, apurados na 1.ª fase nas escolas das redes 

pública e privada do Distrito de Faro e inscritos no Sistema de Informação do PNL – Plano 

Nacional de Leitura, em formulário próprio (SIPNL). ------------------------------------------------------- 

 -------- No caso de serem selecionados para as finais distritais candidatos menores de 16 

anos, estes não poderão participar sem autorização expressa dos encarregados de educação. 

A obtenção desta autorização é da responsabilidade das escolas. ------------------------------------- 

 ---------------------------------- CATEGORIZAÇÂO DOS CONCORRENTES ----------------------------------- 

 -------- Os concorrentes serão repartidos em duas categorias: ------------------------------------------ 

 --------  - Alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade) ---------------- 

 --------  - Alunos do Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade) -------------------- 

 ---------------------------------------------- OBRAS A CONCURSO ----------------------------------------------- 

 -------- As obras selecionadas para leitura são: ------------------------------------------------------------- 

 -------- a) 3.º Ciclo do Ensino Básico: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A Sara mudou de visual, de Maria Teresa Maia Gonzalez ---------------------------------- 

 -------- 2 - A bicicleta que tinha bigodes, de Ondjaki ------------------------------------------------------- 

 -------- b) Ensino Secundário: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho, de Mário de Carvalho (conto 

inserido na obra com o mesmo título) ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A viagem do elefante, de José Saramago ------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------- JÚRI ---------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- 1 - O Júri é constituído por três elementos e tem a seguinte composição: ------------------ 

 -------- a) Presidente: Teresa Maria Alves dos Santos Oliveira (Bibliotecária, Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel) ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Vogais: Maria Alice Ribeiro de Sá Teixeira Fernandes (Docente, Universidade do 

Algarve) e Fábio Ventura (Escritor) ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O Júri é soberano e das suas decisões não cabe recurso. ------------------------------------ 

 -------- 3 - Os casos omissos nas presentes normas serão resolvidos pelos elementos do júri. --- 

 -------------------------------------- APURAMENTO DOS FINALISTAS --------------------------------------- 

 -------- A 2.ª fase do Concurso Nacional de Leitura do Distrito de Faro é constituída por duas 

etapas e os procedimentos serão os mesmos para as duas categorias: ------------------------------- 

 -------- 1 - Prova Escrita ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Será realizada em simultâneo pelas duas categorias e apenas será permitida a 

permanência dos concorrentes previamente identificados e dos membros da organização 

destacados para esse efeito; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- b) Terá início às 14:00 h e terá a duração de 45 minutos; --------------------------------------- 

 -------- c) Será constituída por questões de escolha múltipla, de verdadeiro ou falso e uma 

pergunta argumentativa sobre o conteúdo dos livros selecionados e a biografia e obra dos 

seus autores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Após a conclusão da prova os concorrentes deverão entregá-la aos membros da 

organização do concurso presentes na sala; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- e) A prova tem carácter eliminatório; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- f) Em caso de empate, o júri terá em consideração o tempo de realização da prova. ---- 

 -------- g) Apurar-se-ão para a etapa seguinte cinco concorrentes (os cinco melhor 

classificados), em cada categoria, 3.º Ciclo e Secundário. ------------------------------------------------ 

 -------- 2 - Prova Oral ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Os concorrentes do 3.º ciclo serão os primeiros a realizar a Prova Oral, seguindo-se 

os do Secundário; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) A Prova Oral será constituída por dois formatos de avaliação: ----------------------------- 

 --------  - Prova de Conhecimento ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os cinco concorrentes de cada categoria, em simultâneo, responderão a um conjunto 

de questões de escolha múltipla, colocadas pelo júri sobre os conteúdos das obras 

selecionadas e da vida e obra dos seus autores, num tempo limite cronometrado. ---------------- 
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 --------  - Prova de Leitura Expressiva -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cada concorrente fará a leitura, em voz alta e expressiva, do texto que lhe couber por 

sorteio  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Todos os concorrentes, acompanhantes e convidados poderão assistir à realização 

da Prova Oral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Concorrentes Apurados ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Será apurado para a Fase Final do Concurso Nacional de Leitura o concorrente mais 

pontuado em cada categoria, do 3.º Ciclo e do Secundário; --------------------------------------------- 

 -------- b) Serão apurados dois suplentes por cada categoria (2.º e 3.º classificados) ------------- 

 ----------------------------------------------------- PRÉMIOS ------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - Serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados em cada categoria; -------- 

 -------- 2 - Todos os alunos e escolas concorrentes terão direito a um Certificado de 

participação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os certificados das escolas participantes serão enviados através dos CTT.” ---------------- 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS TURMAS PARTICIPANTES NO DESFILE DE 

CARNAVAL:- O Sr. Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta 

relativa ao assunto em epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “À semelhança de anos anteriores, e por indicação do agrupamento de escolas, e das 

práticas habituais, do apoio da autarquia na área da educação para a celebração de festejos 

da época de Carnaval pelas crianças e jovens, na construção dos seus fatos e adereços; 

proponho:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A aprovação e respetiva transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de 

S. Brás de Alportel, respeitante a um valor de 1€ (um euro) por aluno, que se traduz num 

total de 609€ (seiscentos e nove euros) para o total de 609 alunos do agrupamento 

distribuídos da seguinte forma:  --------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Pré-escolar 10 turmas = 236 Alunos  ---------------------------------------------------------------  

 --------  - 1º Ciclo 15 turmas = 273 alunos --------------------------------------------------------------------  

 -------- Que irão participar no Desfile de Carnaval das Escolas de S. Brás de Alportel a ter 

lugar na Avenida da Liberdade no dia 8 de fevereiro 2013 entre as 10h00 e as 12h00, 

PROPOSTAS 
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terminando o mesmo num convívio conjunto nos jardins da Escola Poeta Bernardo de Passos.  

 -------- 2- A aprovação e respetiva transferência de verba para Jardim-de-infância da Stª 

Casa da Misericórdia de 70 € (setenta euros), correspondendo o mesmo ao valor de 70 

crianças de pré-escolar a 1€ (um euro) cada; que à semelhança de anos anteriores também 

integram o desfile.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3- A instituição IPSS – CCD “ Sítio do Bebé” à semelhança da Stª Casa da Misericórdia, 

solicitou pela primeira vez a participação no desfile concelhio com crianças de creche, pelo 

que proponho seja atribuída uma verba no valor de 30€ (trinta euros), para o CCD – Centro 

de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de 

S. Brás de Alportel - ”Sitio do Bebé”, correspondendo o mesmo ao valor de 30 crianças de 

creche a 1€ (um euro) cada; no intuito de contribuir para as despesas com a elaboração de 

fatos e adereços de Carnaval permitindo a integração destas crianças no Desfile Anual de 

Carnaval das Escolas do Agrupamento de S. Brás de Alportel.”  ----------------------------------------  

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

 -------- PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO PARA O ANO 2013 - PRINCÍPIOS BASE DE 

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES:- Presente a proposta apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor 

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

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

 --------------------- “PLANO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 2013 ----------------------  

 --------------------------------- Princípios Base de Apoio às Associações ----------------------------------  

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

 -------- A promoção de atividades e iniciativas de natureza solidária, cultural, desportiva ou 

recreativa está fortemente enraizada em organizações associativas criadas no ceio das 

sociedades e são ainda essas organizações que assumem o papel de parceiros privilegiados 

do poder local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O reconhecimento claro do seu papel basilar na dinâmica das aldeias e das pequenas 

comunidades, já não carece hoje de qualquer formalismo e é a força desprendida e 

empenhada e acima de tudo o altruísmo dos seus dirigentes e sócios que faz mover projetos 

de décadas que cimentam atualmente a identidade de gerações de são-brasenses. No 

entanto é a sua debilidade financeira que muitas vezes impede a concretização de mais 

projetos em áreas vitais à sua afirmação. -------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Pelo que, reconhecendo as legitimas espectativas das associações concelhias e 

embora extremamente condicionado pela situação financeira atual, o Município de São Brás 

de Alportel, definiu ainda assim o apoio associativo como uma das prioridades para o 

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

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

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

 -------- > Aumentar a oferta de atividades ao dispor da população; ----------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- > Promover a integração sociocultural dos indivíduos; ------------------------------------------ 

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

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

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

Municipal, os quais constam de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo e de 

Protocolos de Apoio, estabelecidos entre a Câmara Municipal e as Associações, para o 

decurso do ano 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- Na circunstância de a ASSOCIAÇÃO prestar falsas declarações, o Contrato-programa 

ou Protocolo poderá ser rescindido ou reduzida a comparticipação financeira atribuída pela 

CÂMARA MUNICIPAL à ASSOCIAÇÃO, nos termos a deliberar para autarquia. ---------------------- 

 -------- Assim, nos termos da lei habilitante, designadamente Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, são estabelecidos os seguintes 

princípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- I - O desporto constitui uma prioridade na gestão do Município.---------------------------- 

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

escalões etários, é uma aposta da Câmara Municipal, entendida como vetor para a melhoria 
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da qualidade de vida dos são-brasenses e para o desenvolvimento do município. ----------------- 

 -------- O apoio a conceder pela Câmara Municipal às Associações Desportivas é 

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

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

Câmara Municipal e respetivas associações. ---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- III - As associações locais, que desenvolvem atividade desportiva, são os principais 

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

 -------- Às associações, clubes e coletividades desportivas cabe um papel vital na formação 
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desportiva, de crianças e jovens, na prática das múltiplas modalidades, e na participação das 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- > Melhorar as infraestruturas desportivas e condições da prática desportiva no 

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

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

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

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

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

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

atividade desportiva: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Modalidades desenvolvidas ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

GRUPO MODALIDADES DESCRIÇÃO NÍVEL DE APOIO* 

I Futebol 11 
Modalidade de maior expressão e de 

custos associados mais elevados 
100% 

II 

Futebol 7 

FUTSAL 

Basquetebol 

Modalidades de forte implantação, com 

atividade regular. 
75% 

III 

Desportos de 

Natureza: BTT e 

outros 

Modalidades que o município pretende 

promover, com interesse desportivo e 

turístico. 

70% 

PROPOSTAS 
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IV 

Artes Marciais 

Petanca 

Ginástica 

Patinagem 

Modalidades, cuja dinâmica local 

apresenta significativo crescimento 
50% 

V 

Dança 

Natação 

Pesca Desportiva 

Ténis 

Modalidades que se encontram em 

progresso de dinamização e crescente 

implantação no concelho 

Apoio 

p/atividade 

VI 

Ciclismo 

Motonáutica 

Automobilismo 

Equitação 

Caça 

Outras modalidades 

Modalidades com menor dinâmica local 
Apoio 

p/atividade 

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

 -------- 2. Escalão desenvolvido -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

ESCALÃO VALOR 

Seniores 4.000,00 Euros 

Juniores 2.500,00 Euros 

Juvenis/Cadetes 2.000,00 Euros 

Iniciados 1.750,00 Euros 

Infantis/Minis B 1.500,00 Euros 

Escolas A 1.250,00 Euros 

Escolas B/Minis A 1.000,00 Euros 

 -------- 3. Nível de competição desenvolvido --------------------------------------------------------------- 

 -------- O apoio às equipas será definido, em função do nível de competição, sendo a base de 
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referência a Divisão Regional. Assim sendo, a cada equipa, e de acordo com o nível de 

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

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

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

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

NÍVEL DE COMPETIÇÃO VALOR 

1ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 150 % 

2ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 100 % 

3ª Divisão Nacional ou equiparado Aumento de 50 % 

2ª Divisão Distrital Redução de 25 % 

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

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

São Brás de Alportel e mediante a referência a São Brás de Alportel, de modo a que a equipa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MODALIDADE NÚMERO MÁXIMO DE ATLETAS 

Futebol 11 24 

Futebol 7 16 

Basquetebol 16 

PROPOSTAS 
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FUTSAL 16 

Outras modalidades Definido consoante informação da respetiva Associação ou 

Federação 

 -------- 5. Apoio a Atividades Formativas -------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como descrito no quadro 3. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Infraestruturas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

infraestruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua atividade e que 

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

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

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

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

infraestruturas desportivas a associações com infraestruturas próprias, não cedidas pela 

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

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

 -------- No sentido de apoiar a atividade a realizar a Câmara Municipal atribui um apoio para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 9. Cedência de Instalações Desportivas Municipais --------------------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- 10. Transportes Municipais ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 11. Construção de Infraestruturas próprias ------------------------------------------------------- 

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

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

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

de infraestruturas próprias e de interesse municipal, desde que haja disponibilidade 

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

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

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

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

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

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

 -------- V. Apoio à Prática das modalidades de Futebol e Futsal – de acordo Protocolo 

específico firmado, no dia 10 de janeiro de 2007, no Salão Nobre da Câmara Municipal, 

entre a Câmara Municipal e quatro Associações Desportivas ----------------------------------------- 

 -------- Segundo estabelece o Protocolo, firmado no dia 10 de janeiro de 2007, no Salão 
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Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, entre a Câmara Municipal e as 

associações desportivas, que desenvolvem no concelho, as modalidades de Futebol e de 

Futsal, respetivamente: Associação Jovem Sambrasense (AJS), Grupo Desportivo e Cultural de 

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

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

equipas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

MODALIDADE N.º EQUIPAS ESCALÃO NÍVEL ASSOCIAÇÃO 

Futebol 11 1 Seniores Federado GDCM 

Futebol 11 1 Juvenis Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 11 1 Iniciados Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 11 1 Infantis Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 7 1 Escolas A Federado SR1ºJaneiro 

Futebol 7 1 Escolas B Federado SR1ºJaneiro 

FUTSAL masculino 1 por escalão _______ Federado AJS 

FUTSAL feminino 1 por escalão _______ Federado GDCM 

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

 -------- I. O desenvolvimento cultural do Município constitui uma área de ação prioritária 

para a Câmara Municipal --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

de Atividades das respetivas associações, os quais explanam projetos e atividades a 

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

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

Município: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 1. A manutenção e beneficiação das infraestruturas culturais existentes; ---------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- III. As associações locais, que desenvolvem atividade cultural, são parceiros 

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

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

cultural, de crianças e jovens, na promoção de atividades, no desenvolvimento de expressões 

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

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

recreativas constitui, desta forma, um dos mais importantes investimentos da autarquia. --- 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- > Melhorar os serviços prestados à população, na área cultural e lúdica; ------------------ 
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 -------- > Promover a realização de espetáculos e encontros culturais; -------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- 1. Atividades Formativas ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 -------- 2. Infraestruturas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

infraestruturas consideradas de interesse municipal e relacionadas com a sua atividade e que 

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

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

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

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

infraestruturas culturais a associações com infraestruturas próprias, não cedidas pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 4. Organização de encontros e espetáculos culturais ------------------------------------------- 

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

o valor de apoio analisado, caso a caso, consoante as suas características e o interesse do 

mesmo para o município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- A associação deverá solicitar à Câmara Municipal o referido apoio, que pode revestir-

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

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

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

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

 -------- 5. Realização de outras atividades recreativas --------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 6. Cedência de Instalações Municipais-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 7. Transportes Municipais ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 8. Construção de Infraestruturas próprias --------------------------------------------------------- 

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

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

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

associações, com vista à construção de infraestruturas próprias, desde que haja 

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 1. Atividades Formativas ------------------------------------------------------------------------------- 

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

formativas, no valor médio de 1.000,00 euros por atividade, que pode variar segundo as 
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caraterísticas específicas da atividade e consoante o valor que a Câmara Municipal atribui 

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

 -------- 2. Infraestruturas ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 4. Organização de eventos: ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal atribui valores de apoio para organização de eventos, consoante 

as suas caraterísticas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 -------- 5. Realização de outras atividades: ----------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- II. Outros Apoios: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Cedência de Instalações Municipais-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

assinatura de um Acordo de Cedência. ------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- 7. Transportes Municipais ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- 8. Construção de infraestruturas próprias --------------------------------------------------------- 

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

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

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

de infraestruturas próprias, desde que haja disponibilidade financeira em orçamento 

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

 -------- III. Apoios Específicos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

se reveste o trabalho desenvolvido pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

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

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

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

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

 -------- > Contribuir para a melhoria e modernização das infraestruturas da Associação e 

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

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

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

florestais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Apoio à Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel – Museu do Trajo de 

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

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

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

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

Trajo, mediante critérios específicos de apoio às suas atividades. ------------------------------------- 

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

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

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2013/01/29  Página 28 

 -------- IV. Outras Disposições ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Apoio a outras associações ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2013 – ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E CULTURAIS 

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

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

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2013 ----------------------------------------  

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

 -------- A promoção de atividades e iniciativas de natureza solidária, cultural, desportiva ou 

recreativa está fortemente enraizada em organizações associativas criadas no ceio das 

sociedades e são ainda essas organizações que assumem o papel de parceiros privilegiados 

do poder local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O reconhecimento claro do seu papel basilar na dinâmica das aldeias e pequenas 

comunidades, já não carece hoje de qualquer formalismo e é a força desprendida e 

empenhada e acima de tudo o altruísmo dos seus dirigentes e sócios que faz mover projetos 

de décadas que cimentam atualmente a identidade de gerações de são-brasenses. No 

entanto é a sua debilidade financeira que muitas vezes impede a concretização de mais 

projetos em áreas vitais à sua afirmação. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes termos --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o interesse da autarquia de São Brás de Alportel na continuidade do 

apoio ao associativismo local designadamente através do plano de apoio constituído com 

base em Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e de Protocolos de Apoio e não 

obstante o quadro de regressão económica do nosso país e por consequência das nossas 

comunidades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando as legitimas espectativas das associações concelhias na capacidade de 

apoio da autarquia aos seus projetos e aspirações, as quais vão ao encontro dos objetivos 

traçados pelo executivo para o desenvolvimento local das populações. ------------------------------ 

 -------- Considerando que, ao abrigo do quadro de competências das autarquias locais, 
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designadamente da alínea b) do nº 4 do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, investida de autonomia financeira e 

com os fundamentos constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2013, a autarquia 

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

 -------- Com fundamento em Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, previstos 

no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, bem como em Protocolos de Apoio, (de cujas 

minutas se juntam duas cópias tipo), proponho à consideração da Câmara Municipal, a 

atribuição dos subsídios abaixo designados para cada uma das Associações identificadas: -- 

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – € 4.992,00 ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 4.992,00 dividido por duodécimos, correspondendo 

a cada mês o montante de € 416,00; -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – € 6.384,00 ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 6.384,00 dividido por duodécimos, correspondendo 

a cada uma o montante de € 532,00; ------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Apoio ao Desporto – € 2.748,00 ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 2.748,00 dividido por duodécimos, correspondendo 

a cada mês o montante de € 229,00; -------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Apoio ao Desporto – € 3.288,00 ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 3.288,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 274,00; ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 -------- Sociedade Recreativa 1º de Janeiro ----------------------------------------------------------------- 
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 -------- Apoio ao Desporto – € 26.916,00 -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 26.916,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 2.243,00; ------------------------------------------------- 

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

 -------- Apoio ao Desporto – € 9.852,00 ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 9.852,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 821,00; ---------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- Apoio ao Desporto – € 18.267,00 -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Apoio à Cultura – € 2.625,00 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 20.892,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 1.741,00; ------------------------------------------------- 

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

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

 -------- Apoio à Cultura – € 9.840,00 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 9.840,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 820,00; ---------------------------------------------------- 

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

 -------- Apoio à Cultura - €7.680,00; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 7.680,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 640,00; ---------------------------------------------------- 

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

 -------- Apoio à Cultura – € 4.200,00 -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor global do apoio a atribuir - € 4.200,00, dividido por duodécimos, 

correspondendo a cada mês o montante de € 350,00; ---------------------------------------------------- 

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

 -------- Santa Casa da Misericórdia – Museu do Trajo de São Brás de Alportel -------------------- 

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

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, 
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devendo a Secção de Contabilidade efetuar os pagamentos mensais até ao oitavo dia útil de 

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

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

de Desenvolvimento Desportivo e os Protocolos de Apoio a celebrar com as várias 

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

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

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

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

 -------- APOIOS A ATRIBUIR NO ANO DE 2013 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a proposta apresentada 

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

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

 -------- “PLANO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO ANO DE 2013 ----------------------------------------  

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

 -------- A promoção de atividades e iniciativas de natureza solidária, cultural, desportiva ou 

recreativa está fortemente enraizada em organizações associativas criadas no ceio das 

sociedades e são ainda essas organizações que assumem o papel de parceiros privilegiados 

do poder local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O reconhecimento claro do seu papel basilar na dinâmica das aldeias e pequenas 

comunidades, já não carece hoje de qualquer formalismo e é a força desprendida e 

empenhada e acima de tudo o altruísmo dos seus dirigentes e sócios que faz mover projetos 

de décadas que cimentam atualmente a identidade de gerações de são-brasenses. No 

entanto é a sua debilidade financeira que muitas vezes impede a concretização de mais 

projetos em áreas vitais à sua afirmação. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes Termos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o interesse da autarquia de São Brás de Alportel na continuidade do 

apoio ao associativismo local designadamente através do plano de apoio constituído com 

base em Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo e de Protocolos de Apoio e não 

obstante o quadro de regressão económica do nosso país e por consequência das nossas 

comunidades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando as legitimas espectativas das associações concelhias na capacidade de 

apoio da autarquia aos seus projetos e aspirações, as quais vão ao encontro dos objetivos 
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traçados pelo executivo para o desenvolvimento local das populações. ------------------------------ 

 -------- Considerando que ao abrigo do quadro de competências das autarquias locais, 

designadamente da al. b) do nº 4 do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação 

da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, investida de autonomia financeira e com os fundamentos 

constantes do Plano de Apoio ao Associativismo - 2013, a autarquia formaliza anualmente o 

apoio às Associações sedeadas em São Brás de Alportel; ------------------------------------------------ 

 -------- Considerando que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Brás 

de Alportel é uma das associações cuja importância é inquestionável para a vida de todos os 

são-brasenses e para o próprio Município. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com base no Protocolo de Apoio cuja minuta é parte integrante desta proposta, 

proponho à consideração da Câmara Municipal a atribuição de um subsídio à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários, cujos valores se expressam como apoio a outras 

associações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

devendo a Secção de Contabilidade efetuar o pagamento mensal até ao oitavo dia útil de 

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

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

celebrar com a associação e dar poderes ao Presidente da Câmara Municipal para o assinar. - 

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

participarem nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. --------------------------  

 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA NO 

MERCADO MUNICIPAL:- Presente a proposta apresentada pela Vereadora, Dr.ª Marlene 

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

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

 -------- “HASTA PÚBLICA DE ESPAÇOS DE VENDA DO MERCADO MUNICIPAL -------------------------------------- 

 -------- Considerando que a Banca B29 – destinada à transação de frutas e legumes - se 

encontra neste momento desocupada, em virtude de ter ficado deserta a hasta pública para 

a sua atribuição realizada anteriormente; ------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Considerando que as Bancas B33 e B34 – destinadas à transação de frutas e legumes 

- se encontram neste momento desocupadas, em virtude de terem sido entregues a 14 de 

janeiro do corrente ano de 2013, pelo anterior concessionário; ---------------------------------------- 

 -------- Considerando que a Loja A-1, destinada à transação de produtos regionais se 

encontra igualmente desocupada, em virtude de ter sido entregue pelo anterior 

concessionário a 21 de janeiro do corrente ano de 2013; ------------------------------------------------ 

 -------- Considerando que, de sobremaneira no contexto de crise em que nos encontramos, 

importa estimular a economia local e dinamizar oportunidades para o desenvolvimento de 

pequenos negócios, que são a sua sólida base, ------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 B29, B33, B34 destinada à transação de frutas e legumes, com base de 

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

 -------- > Loja A1, destinada à transação de produtos regionais, com base de licitação de 

€ 250,00 e lanços mínimos de € 50,00.” ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Promover no dia 15 de fevereiro de 2013, pelas 15h00m, a hasta pública 

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

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

lances mínimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- “AUXILIOS ECONOMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – IX 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 
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fax de 23/01/2013 se solicita a atribuição de escalões (para senhas de refeitório) a alunos 

transferidos, e com mudança de escalão, atribuído às famílias pela segurança social, dos 

seguintes alunos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sofia Gonçalves Dias, Ed. Vanda Baptista, turma 7 – Escalão B -------------------------------  

 -------- Marta Filipa Aniceto Pinto, Edc. Júlia Almeida, turma 9 – Passou para escalão A ---------  

 -------- Luís Ricardo Ferreira Morais, Prof. Madalena Palma, Turma 19 – passou para escalão 

A.” ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR 

VIEGAS:- Presente uma proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo 

se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pedido de apoio financeiro para atividade desportivo educacional de Rugby no 

AEJBV  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com vista ao apoio das atividades educacionais na área desportiva previstas em 

projeto curricular do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e através de pedido 

efetuado por professor responsável da disciplina de educação física na Escola Poeta Bernardo 

de Passos apresenta-se a proposta de atribuição de apoio financeiro, no valor solicitado, 

para a atividade que em seguida de específica: ------------------------------------------------------------ 

 -------- O Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, na disciplina de Gestão 

de Programas e Projetos do Desporto, lecionada pelo professor Rui Beijoca na EB 2.3 Escola 

Poeta Bernardo de Passos do AEJBV, encontra-se a promover entre os dias 28 de janeiro e 8 

de fevereiro de 2013 uma ação de sensibilização para a prática da atividade física desportiva 

de Rugby. Esta atividade será realizada em colaboração com a Federação Portuguesa de 

Rugby, dirigida a todos os alunos do concelho com idades compreendidas entre os 6 e os 15 

anos, tentando promover a prática de uma nova experiência físico motora. ------------------------ 

 -------- Deste modo, solicitamos o Vosso apoio para o financiamento das refeições dos 

técnicos da Federação destacados, as quais deverão ser consumidas na Escola Poeta 

Bernardo de Passos, por questões de rentabilização dos recursos técnicos, físicos e temporais 

(a ação decorrerá nas datas mencionadas entre as 9h30 e as 15h, no Pavilhão Municipal, e 

os técnicos lecionam ininterruptamente pelas turmas todas do concelho, durante o horário 

estipulado). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Este apoio terá o valor total de 64 euros, referente a 9 almoços e 9 lanches (sumo e 

sandes). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Estamos certos que compreenderão a importância e o alcance de uma atividade tão 

abrangente, eclética e diferente no concelho.” ------------------------------------------------------------- 

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

atribuir um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas no valor de 

€ 64,00 (sessenta e quatro euros). ----------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC.º Nº 63/2011, DE AMIT PRAFUL BHAVSAR – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PARA 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 63/2011, em que Amit Praful Bhavsar, residente em Londres, na 

qualidade de herdeiro, solicita informação para alteração e ampliação de prédio existente, 

que pretende levar a efeito num prédio sito em Funchais, neste município. ------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de 31 de 

julho de 2012, pelos motivos expostos nas informações jurídica e técnica, de 10 e 24 de 

janeiro de 2013, respetivamente, que abaixo se transcrevem e que devem ser dadas 

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

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

 -------- “Deu entrada nestes serviços no dia 18 de janeiro de 2013 o parecer do consultor 

jurídico que tinha sido solicitado na informação técnica de 24 de outubro de 2012. -------------- 

 -------- Da análise do parecer salienta-se: “não ignorando que há 12 anos atrás foi emitido 

parecer em sentido diferente, entende-se hoje como mais adequado à situação o 

entendimento vertido no parecer jurídico de 5 de julho de 2012 por ser aquele que melhor 

acautela o princípio da certeza, por tal razão, se mantém e dá por ser reproduzido.” ------------ 

 -------- Face à informação jurídica mantém-se a informação técnica de 27 de julho de 2012.--- 

 -------- Deverá dar-se conhecimento do teor do parecer jurídico ao requerente. ------------------- 

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

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Proc. N. º 63/2011 – Amit Praful Bhavsar --------------------------------------------------------- 

 -------- O interessado apresentou um pedido de informação prévia sobre a realização de 

obras de ampliação da sua moradia. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara deliberou indeferir a pretensão do requerente com os fundamentos 

expostos nas informações técnica e jurídica respetivamente de 5 e 27 de julho de 2012. -------- 

 -------- De facto, a pretensão do requerente foi indeferida, em resumo, por a construção se 

situar em área classificada pelo PDM como “espaço de indústria extrativa I“ que nos termos 

do artigo 59º n.º1 do PDM se destina exclusivamente à exploração de inertes, sendo que a 

ampliação da moradia iria aumentar a sua desconformidade com os condicionalismos 

vigentes atualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se referia que na área em causa existem diversas pedreiras que se encontram 

esgotadas ou com exploração parada, podendo justificar-se a sua reconversão nos termos 
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dos artigos 59º n.º 2 e 60º do PDM que atualmente se encontra no processo de revisão. ------- 

 -------- O interessado vem agora expor que já no ano de 2000 relativamente ao interessado 

Custódio Manuel Ximenes Palma a Câmara deferiu uma pretensão de ampliação da 

construção dentro da mesma área e em tudo similar, com a invocação de que no local a 

exploração de inertes tinha cessado, pelo que o espaço deveria ser reconvertido para os usos 

previstos para as áreas confinantes, conforme prevê o citado artigo 52º n.º 2 do PDM (área 

de proteção e valorização) cuja disciplina prevista nos artigos 26º e 27º do PDM permitem a 

reconstrução e ampliação de edifícios destinados à habitação. ---------------------------------------- 

 -------- Pelos elementos disponíveis, duvidas não subsistem que a construção se situa em 

“espaço de indústria extrativa I” na qual o PDM proíbe qualquer construção atualmente (o 

que não colide com a legalidade das construções já existentes anteriormente). ------------------- 

 -------- Também é seguro que no local as pedreiras existentes ou estão esgotadas ou paradas 

pelas mais diversas razões, incluindo inviabilidade económica. ----------------------------------------- 

 -------- Ora, conforme se referiu nos pareceres emitidos relativamente a cada um dos casos 

(diga-se em abono da verdade similares), no caso de cessação da exploração os ditos espaços 

devem ser reconvertidos para os usos previstos nos espaços confinantes (artigo 59º n.º 2 do 

PDM) nos quais já será possível a ampliação de edifícios existentes. ---------------------------------- 

 -------- Entendia-se ao tempo (2000), que se tratava da verificação de uma situação 

meramente de facto, ou seja: sempre que fosse constatado o “caso de cessação de 

exploração” os respetivos espaços eram convertidos automaticamente para os usos previstos 

nos espaços confinantes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi este entendimento, na altura maioritário da doutrina, que determinou e 

fundamentou o deferimento da pretensão de ampliação da construção existente. ---------------- 

 -------- Porém, dada a complexidade da questão, a doutrina (e a jurisprudência), veio 

evoluindo no sentido de que não bastaria que “de facto” a “cessação da exploração” se 

verificasse na área em causa, mas seria ainda necessário que, face a essa realidade, o 

próprio instrumento urbanístico (PDM) fosse objeto de alteração de modo a prever 

expressamente tais áreas como reconvertidas aos usos previstos nos espaços confinantes. ---- 

 -------- Face a tal evolução da doutrina ao longo de mais de 12 anos quer-nos parecer, 

embora com as dúvidas que o melindre da questão apresenta, que o melhor entendimento 

será o que se defende no último parecer jurídico datado de 5 de julho de 2012 ou seja de que 

não bastará a mera “cessação da exploração” de facto “para determinar automaticamente a 
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reconversão da área” para os usos previstos nos espaços confinantes (artigo 59º n.º 2 da 

RPDM) mas necessário se torna ainda que o PDM seja objeto de alteração formal que dê 

expressão a tal reconversão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tal entendimento parece agora ser o que melhor acautela interesses públicos e 

privados, designadamente o grau de certeza que cada vez mais se torna necessário 

implementar nas relações entre a administração e os administrados. -------------------------------- 

 -------- Assim, e em conclusão, não ignorando que há 12 anos atrás foi emitido parecer em 

sentido diferente, entende-se hoje como mais adequado à situação o entendimento vertido 

no parecer jurídico de 5 de julho de 2012 por ser aquele que melhor acautela o principio da 

certeza que, por tal razão, se mantem e dá por reproduzido.” ------------------------------------------ 

 -------- PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE ELSIE MENDONÇA  GUERREIRO, 

EM BICO ALTO:- Presente um requerimento de Elsie Mendonça Guerreiro, residente em 

Vale Formoso, freguesia de S. Clemente, município de Loulé, a solicitar o registo de uma 

moradia, de que é proprietária, no sítio do Bico Alto, neste município, como 

estabelecimento de alojamento local. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 28 de janeiro de 2013, que a seguir se transcreve, o seguinte: ------------------------------------- 

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; ------------------------------- 

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 18 de abril de 2013.---------------------- 

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

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de março, com redação pelo DL n.º 228/2009, 

de 14 de setembro e Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho1, alterada pela Portaria 

n.º 138/2012 é comunicado que a moradia – monte das oliveiras - com 2 quartos e 

capacidade para 4 pessoas, no Sítio do Bico Alto, em São Brás de Alportel. ------------------------- 

 -------- Apreciação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada os Alvarás de Utilização n.º 29 de 

17/02/2006 e n.º 61 de 19/12/2011 comprovando a sua legalidade. --------------------------------- 

 -------- 2- O presente registo foi instruído corretamente a 24/01/2013 pelo que a 

comunicação de registo carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a 

                                                 
1 Retificada pela Declaração de Retificação n.º 45/2008, publicada no Diário da República, 1ª Série, n.º 162 de 22 de Agosto de 2008. 
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abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas na portaria n.º 517/2008, de 25 de junho. ------------------------------------------------- 

 -------- 3- Preferencialmente durante o período de 60 dias úteis (até 18 de abril de 2013) 

subsequentes à entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal 

poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de 

forma a verificar o respetivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, 

sendo que, em caso de incumprimento, o registo será cancelado. ------------------------------------- 

 -------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se a comunicação de registo de moradia para 

alojamento local devidamente instruída, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior.” ----------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE POSTO DE COLHEITAS DE PRODUTOS BIOLÓGICOS 

PARA ANÁLISES CLÍNICAS - LABORATÓRIO, NA RUA DR. SILVA NOBRE:- Presente um 

requerimento da empresa Moduslab – Centro de Análises Clínicas, Unipessoal Lda., com 

sede na Rua da PSP n.º 22, em Faro, 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 posto de colheitas de produtos biológicos para análises 

clínicas - laboratório, na Rua Dr. Silva Nobre, n.º 6, nesta vila. ------------------------------------------  

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

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

Posto de colheitas de produtos biológicos para análises clínicas - laboratório, no local 

pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à empresa requerente. -----------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO 

DE PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE, NA RUA ANTÓNIO ROSA BRITO:- Presente um 

requerimento de Carla Cristina Parreira Brito Dias, residente na Avenida da Liberdade, 

n.º 39 - 6 Esq., 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 produtos cosméticos e de 

higiene, na Rua António Rosa Brito, loja A – n.º 4E, 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 produtos cosméticos e de higiene, no local 

pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. -----------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO 

DE BICICLETAS E ACESSÓRIOS, E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BICICLETAS, NA RUA 

JORNAL “O SAMBRASENSE”:- Presente um requerimento de Ismael João Fernandes 

Guerreiro, residente na Rua Almirante Martins Guerreiro lote 23 – A, 3.º Esq., nesta vila, 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 de comércio a retalho de bicicletas e acessórios, e reparação e manutenção 

de bicicletas, na Rua Jornal O Sambrasense, Lote 4 – R/chão, nesta vila. ----------------------------  

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

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

estabelecimento de comércio a retalho de bicicletas e acessórios, e reparação e manutenção 

de bicicletas, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica ao requerente. -----  

 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2013/01/29  Página 42 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS NO ANO DE DOIS MIL E DOZE 

– 2ª ADENDA:- Presente uma adenda à listagem da faturação emitida no ano findo e que 

não foi paga uma vez que as faturas que nela constam entraram nos serviços municipais 

após o primeiro dia útil de janeiro de dois mil e treze, cujo valor acumulado se cifra em 

€ 253.188,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e oito euros). ----------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que os pagamentos sejam 

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

 -------- TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS:- A Chefe de Divisão Administrativa Municipal 

apresentou a seguinte informação elaborada pela Técnica Superior – Eng.ª do Ambiente 

relativa ao assunto em epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “ASSUNTO: TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS -----------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, o qual estabelece o regime 

geral da gestão de resíduos, no n.º 4 do Artigo 58.º refere que a taxa de gestão de resíduos 

deve ser repercutida nas tarifas e prestações financeiras cobradas pelas entidades.--------------  

 -------- Neste sentido, e atendendo a que nos encontramos a pagar esta taxa à entidade 

gestora de resíduos desde 2007, sem que esta seja repercutida no consumidor final, propõe-

se adicionar esta taxa na fatura da água. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O valor proposto é de 0,02997€/m3. Este valor foi calculado tendo como base de 

cálculo a capitação de resíduos no ano 2012, e a Taxa de Gestão de Resíduos a pagar à 

ALGAR no ano 2013, de acordo com o fax enviado com a Ref.ª S03413-201212-DAF. ------------  

 -------- À consideração superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a implementação da taxa de gestão de 

resíduos (TGR) deliberou, por unanimidade, remeter o assunto para aprovação da 

Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – CONTRATOS DE AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 

Armazém: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro, no artigo 75.º Contratos de aquisições de serviços” (à 

semelhança do ano anterior), prevê que todas as prestações de serviços que em 2013, 
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venham a celebrar-se ou a renovar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato 

vigente em 2012, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 

34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 

de dezembro, carecem de parecer prévio da Câmara Municipal (do nºs 1 e 2 do art.º 3 da 

Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro). A emissão deste parecer depende da verificação dos 

seguintes requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho 

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de 

emprego público constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de 

mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em 

causa;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço 

ou entidade requerente; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato; -  

 -------- d) Identificação da contraparte; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do art.º 4º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro é concedido parecer 

genérico favorável à celebração de todas as prestações de serviços: ---------------------------------  

 -------- a) Não seja ultrapassado o montante anual de € 5.000,00 (sem IVA) com o mesmo 

prestador; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- b) O trabalho a executar se enquadre numa das seguintes situações: ----------------------- 

 -------- I. Ações de formação que não ultrapassem cento e trinta e duas horas; --------------------  

 -------- II. Aquisição de serviços cuja execução se conclua no prazo de vinte dias a contar da 

notificação da adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como se sabe, há determinados serviços adquiridos pela Autarquia que não estão 

englobados nas situações supra referidas, que devido à sua natureza ou especificação, os 

mesmos não poderão ser realizados pelos serviços municipais, ou por, não existirem 

máquinas ou equipamentos adequados, ou por, não haver pessoal disponível ou 

especializado para a sua realização. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Neste sentido é solicitado que para além das situações previstas no número 1 do 

artigo 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, deverão se abrangidas outras prestações 

de serviços de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, nomeadamente: --------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Viaturas; ----------  

 --------  - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Maquinaria e 

Equipamentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Prestações de Serviços de Despesas de Comunicações; ---------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Publicidades/Anúncios/Publicações; ------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Bens Móveis e 

Imóveis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Distribuição; ------------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Manutenção/Conservação de Espaços Verdes;-----------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Aluguer de Viaturas/Máquinas; ------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamentos; ------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Aluguer de Bens Móveis e Imóveis; --------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Uso Corrente; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Restauração; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Prestação de Serviços de Trabalhos Específicos (topografia, informática, avaliação 

psicológica, entre outros); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que se propõe, que seja aprovada a presente proposta e seja concedido parecer 

genérico favorável às prestações de serviços supra referidas, até ao valor máximo de 

€ 5.000,00 (sem IVA) anual por prestador, solicita-se ainda que a presente deliberação 

produza efeitos a partir de 01 janeiro de 2013. -------------------------------------------------------------  

 -------- À consideração Superior,” ------------------------------------------------------------------------------  

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

e dar parecer genérico favorável às prestações de serviços constantes na presente proposta, 

até ao valor anual máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros) por prestador, com efeitos a 01 de 

janeiro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITAÇÃO NA INTERNET:- 

Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks 

e Armazém: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro de 2012, adiante designado OE 2013, prevê no seu artigo 75º 
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“Contratos de aquisição de serviços” que todas as prestações de serviços que venham a 

celebrar-se ou renovar-se a partir de 1 de janeiro de 2013, celebrados com as entidades a 

que se aplica a Lei nº 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações 

- LVCR) carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

2013) são nulos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: ------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Publicitação na 

Internet e a mesma não se trata de trabalho subordinado. ----------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, 

declaração de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2013, 

devidamente assinada pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do 

procedimento de € 2.835,00 mais IVA, tendo este procedimento o seu início no ano de 2013. -  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com 

os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto”. -----------------  

 -------- d) Identificação da contraparte: Navega Aqui – Publicações, Lda. ---------------------------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 

no artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Valor Adjudicado no Ano 2012 – € 3.150,00 + IVA. ----------------------  

Valor Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 1.500,00 0,00 % 

Superior a € 1.500,00 e inferior a 
€ 2.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 
4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, acrescido de 
16% sobre o valor da remuneração total que 
exceda os € 2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos: ----------------------------------------------------  
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 -------- € 3.150,00 + IVA x 10% = € 315,00 + IVA ------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 315,00 + IVA ----------  

 -------- Obteríamos um valor de € 3.150,00 + IVA – € 315,00 + IVA = € 2.835,00 + IVA ------------  

 -------- Sendo assim propomos um valor base do procedimento de € 2.835,00 + IVA --------------  

 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- SOLICITAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão do parecer prévio 

vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, para a abertura da referida prestação de serviços. ------------------------------------------  

 -------- À consideração superior,” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DA LINHA 

ADSL/INTERNET:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro de 2012, adiante designado OE 2013, prevê no seu artigo 75º 

“Contratos de aquisição de serviços” que todas as prestações de serviços que venham a 

celebrar-se ou renovar-se a partir de 1 de janeiro de 2013, celebrados com as entidades a 

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

remunerações - LVCR) carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. ----------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

2013) são nulos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: ------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de 

Linha ADSL/Internet e a mesma não se trata de trabalho subordinado. ------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, 

declaração de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2013, 

devidamente assinada pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do 

procedimento de € 815,00 mais IVA, tendo este procedimento o seu início no ano de 2013. ----  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com 

os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto”. -----------------  

 -------- d) Identificação da contraparte: PT Comunicações, S.A. ----------------------------------------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 

no artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66- B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. --------------------------------------------------------------------  

 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. ---------------------------------------------------------------  

 -------- SOLICITAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão do parecer prévio 

vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, para a abertura da referida prestação de serviços. ------------------------------------------  

 -------- À consideração superior,” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

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

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

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

 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE SUBSÍDIO:- Presente o ofício n.º 25/13 de 15 de 

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

sede nesta vila, a solicitar o pagamento do subsídio referente ao mês de janeiro. ----------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do subsídio 

mensal relativo ao mês de janeiro até ao próximo dia 1 de fevereiro. -------------------------------- 

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

participarem nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. --------------------------  

 -------- GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

SUBSÍDIO:- Presente o ofício, remetido pelo Grupo Desportivo e Cultural de Machados a 23 

de janeiro, corrente, com sede neste município, a solicitar o pagamento do subsídio 

referente ao mês de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do subsídio 

mensal relativo ao mês de janeiro até ao próximo dia 1 de fevereiro. --------------------------------  

 -------- PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO - FUTEBOL CLUBE CABEÇA DO VELHO:- Presente 

uma comunicação, remetida pela associação Futebol Clube Cabeça do Velho a 6 de 

dezembro de 2012, com sede no sítio da Cabeça do Velho, neste município, a solicitar um 

apoio financeiro no valor de € 100,00 (cem euros) para minimizar as despesas com a 

atividade “Almoço solidário de Natal” realizada na sua sede no passado dia 16 de dezembro 

de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba 

solicitada, após entrega da certidão comprovativa da inexistência de dívidas perante as 

Finanças. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------------------------------- 

 -------- TOMADA DE POSIÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE:- O Vice-

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, leu em voz alta a tomada de posição, que abaixo se 

transcreve, relativamente à atuação da Associação de Futebol do Algarve, subscrita pelo 

executivo municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tomada de Posição: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Que futuro a Associação de Futebol do Algarve está a preparar para o futebol na 
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região? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O desporto, enquanto atividade fundamental para o bem-estar, a saúde e o 

desenvolvimento pleno do ser humano, deve ser para todos! Sob este princípio, o 

Município de São Brás de Alportel assume como prioridade na sua ação o acesso de todos 

à prática de atividade desportiva. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, e dada a importância das associações no incremento da oferta 

desportiva, tem vindo a autarquia a concretizar o Programa de Incentivo ao Associativismo 

Desportivo, mediante o qual presta apoio ao movimento associativo do município, quer ao 

nível financeiro, como humano e logístico, o que representa um significativo esforço para a 

autarquia, que convive com o difícil desafio da gestão de parcos recursos. ----------------------- 

 -------- Pese embora todas as dificuldades, e apesar da drástica baixa de receitas, a 

Câmara Municipal tem feito todos os esforços para manter estes apoios e deste modo não 

inviabilizar o trabalho meritório das associações desportivas, responsáveis por 

proporcionar aos jovens do concelho a prática da salutar atividade física, imprescindível 

para a sua plena formação e desenvolvimento. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Nestas circunstâncias, não pode a Câmara Municipal de São Brás de Alportel ficar 

indiferente à difícil situação vivida por alguns dos clubes do concelho, nomeadamente 

aquelas cuja atividade desportiva principal se centra no futebol, modalidade com maior 

relevância no plano desportivo municipal, por todo um conjunto de razões histórias e sociais. 

A já difícil gestão das finanças de uma associação local, com parcas receitas veio agravar-se 

com a situação de crise económica em que o país se encontra, traduzida em crescentes 

dificuldades de angariar apoios, quer por parte dos órgãos estatais, quer por parte de 

patrocínios de empresas locais. Mas sobretudo esta difícil e neste momento quase 

asfixiante situação financeira dos clubes desportivos da área do futebol veio agravar-se, 

segundo nos relatam, pelas constantes dificuldades impostas pela Associação de Futebol 

do Algarve, entidade que rege o futebol regional e que infelizmente não tem mostrado 

uma atitude de defesa dos clubes algarvios, mas pelo contrário tem vindo a lançar mão de 

medidas que colocam em causa a sua sobrevivência. --------------------------------------------------- 

 -------- Manifestam os clubes as suas legítimas preocupações, as quais partilhamos e 

passamos a enumerar: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Num contexto de crise económica profunda que hoje se vive, a Associação de 

Futebol do Algarve mostra-se completamente indiferente à situação que os clubes, as 
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famílias e os municípios estão a viver, agravando substancialmente as suas taxas de inscrição 

de atletas e equipas! ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Totalmente alheia àquele que deve ser o principal objetivo de quem gere uma 

modalidade, que é o de assegurar o futuro, a Associação de Futebol do Algarve agrava as 

taxas de inscrição, com maior incidência nos escalões de formação! Algumas equipas de 

crianças sofreram aumentos de 50%! ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Estas taxas implicam que a participação de uma equipa de formação possa ter 

despesas iniciais superiores a 2000€! E acrescem a este custo todas as necessidades 

logísticas ao longo da época desportiva, tais como: despesas com arbitragens, transportes, 

manutenção e funcionamento das instalações desportivas, equipamentos, entre muitas 

outras despesas, necessárias para o cumprimento dos planos desportivos. ------------------------- 

 -------- d) Assiduamente são relatados episódios que dão conta de enormes custos 

suportados pelos clubes, ao nível de multas, pagas por pequenas irregularidades no 

cumprimento de uma série de regras, que poderiam ter outro tipo de repreensão, que não 

exclusivamente pecuniária. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) A Associação mostra-se totalmente incapaz de adaptar as suas estruturas à crise a 

que atravessamos e atua com total ausência de sensibilidade relativamente às dificuldades 

que os clubes, seus filiados estão a viver, parecendo procurar, pelo contrário, através destes 

manter o seu modelo de gestão obsoleto e desfasado da realidade, ignorando o papel social 

a que está obrigada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ao longo dos últimos anos, estas imposições financeiras e crescente distância entre a 

política da associação e a realidade dos clubes têm levado à extinção da atividade desportiva 

da região, com prejuízos efetivos na saúde e no bem-estar da população. -------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel não pode deixar de manifestar a sua 

preocupação e total discordância perante as atitudes da Associação de Futebol do Algarve, 

enquanto assiste à destruição dos clubes do concelho. Neste momento, a União Desportiva e 

Recreativa Sambrasense já suspendeu toda a atividade de futebol. Apenas se mantêm com 

atividade o Grupo Desportivo e Cultural de Machados e a Sociedade Recreativa 1º de Janeiro, 

que centram o seu trabalho no desenvolvimento de atletas formados há longos anos no seu 

seio, e que hoje estão a atravessar grandes dificuldades financeiras para manter em 

funcionamentos a prática desportiva de Futebol. ---------------------------------------------------------- 

 -------- Ao longo dos últimos anos a Câmara Municipal de São Brás tem vindo a criar 
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condições para que os seus jovens possam praticar a sua modalidade preferida nas melhores 

condições, através da construção de instalações condignas como é o caso do Campo de 

Futebol Municipal em relva sintética bem como da recuperação do relvado natural do Campo 

de Futebol Sousa Uva… Mas infelizmente assistimos, com este tipo de postura da associação 

de futebol do algarve, que os clubes deixam de ter condições para promover a prática do 

futebol e para receber as provas das competições regionais… ficando em breve todas estas 

infraestruturas ameaçadas de não ter qualquer atividade, devido a estas injustas e 

incompreensivas exigências. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na realidade, os apoios que são atribuídos pelo Município, em resultado de um tão 

grande esforço de gestão financeira, estão quase na sua totalidade, a ser canalizados para a 

Associação de Futebol do Algarve, quando deveriam ser utilizados para a melhoria das 

condições proporcionadas aos jovens para a prática desportiva. --------------------------------------- 

 -------- E não esqueçamos a função social que muitas vezes estes clubes desenvolvem, 

proporcionando a crianças e jovens de meios desfavorecidos, um espaço de integração e 

inclusão social e uma escola de vida. E quantas vezes, a verdadeira família que falta! ----------- 

 -------- Acresce ainda a esta situação já tão gravosa os últimos factos relatados pelos clubes: - 

 -------- Na presente época, a Associação de Futebol do Algarve organizou as suas 

competições para os atletas mais novos, nomeadamente nos escalões de Benjamins 

(nascidos em 2002 e 2003), com a realização do que denomina de Jornadas Concentradas, o 

que obriga a que equipas e atletas realizem 2 jogos oficiais seguidos, por vezes com pausas 

para descanso de apenas 10 minutos. Esta situação traduz-se no grave facto de estarem a 

obrigar crianças de 9 e 10 anos a fazerem 2 jogos seguidos, sem o período de recuperação 

física necessário, o que põe em causa o normal desenvolvimento físico destes jovem e põe em 

risco a sua saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Quando os superiores regulamentos preveem o cumprimento de 15h como o período 

de descanso necessário, para que os atletas possam voltar a jogar, não se compreende como 

é que é o próprio organismo que rege o futebol a violar este princípio! ------------------------------ 

 -------- Será que a segurança dos atletas está salvaguardada? Ou este fator tem pouco 

interesse? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Esta nova medida já se traduziu num episódio de saúde grave para um jovem são-

brasense, o que deixou o clube e as famílias justificadamente alarmados e revoltados! --------- 

 -------- E para além desta consequência mais gravosa, há ainda a considerar a drástica 
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diminuição de jogos realizados em casa, o que se traduz numa quebra de receitas para os 

clubes e consequente acréscimo de despesas e apar dos prejuízos financeiros, todos os 

prejuízos sociais e culturais, que decorrem desta situação. ---------------------------------------------- 

 -------- Perante todas estas situações, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

manifesta a sua séria preocupação com o futuro do desporto na região, nomeadamente 

com a ameaça de extinção dos clubes e associações e desportivas e, consequentemente, 

com a destruição do importantíssimo papel social que estas instituições desempenham em 

benefício da nossa sociedade. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, a Camara Municipal de São Brás de Alportel manifesta o seu total 

desagrado e repúdio pela forma como a Associação de Futebol do Algarve tem vindo a 

gerir o futebol na nossa região, e apela aos seus dirigentes uma rápida análise a estas 

medidas, com uma reflexão profunda, sensível às dificuldades reais que são vividas pelos 

seus clubes filiados, e pela sociedade em geral, de modo a que sejam encontradas 

alternativas e possa ser salvaguardado o futuro do desporto na região! -------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel está inteiramente disponível para 

poder contribuir para esta reflexão, mediante a pronta realização de uma reunião de 

trabalho e da apresentação de propostas concretas, com a colaboração do movimento 

associativo concelhio.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tomada de posição e dar 

conhecimento do seu conteúdo às seguintes entidades: Associação de Futebol do Algarve, 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, AMAL, restantes municípios do Algarve 

solicitando conhecimento às Assembleias Municipais, IPDJ – Instituto Português do Desporto 

e Juventude, Secretaria de Estado respetiva, Clubes do Concelho que praticam Futebol, 

órgãos de Comunicação Social, incluindo Jornais Desportivos Nacionais. ----------------------------  

 -------- ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE – PROTOCOLO 2013:- O Vice-Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro, apresentou o seguinte protocolo de colaboração a celebrar com a 

Associação Musical do Algarve no âmbito da Orquestra do Algarve. ---------------------------------- 

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

 ------ “Considerando que a Associação Musical do Algarve, adiante designada unicamente 

por ASSOCIAÇÃO, tem por objeto promover, dinamizar e divulgar a atividade cultural e 

artística na região algarvia, em especial na área da música, nomeadamente através da 

atividade de uma orquestra profissional, denominada ORQUESTRA DO ALGARVE; ---------------- 
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 ------ Considerando também que as atividades da ASSOCIAÇÃO são financiadas 

essencialmente pelas contribuições da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA pelos 

FUNDADORES e restantes ASSOCIADOS; --------------------------------------------------------------------- 

 ------  - Considerando ainda que os ASSOCIADOS reconhecem que o elevado valor da ação 

cultural e artística desenvolvida pela ASSOCIAÇÃO impõe o seu suporte financeiro 

continuado, com vista a garantir a estabilidade económica e material indispensável à 

prossecução dos seus objetivos; -------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ E celebrado o presente Protocolo entre a ASSOCIAÇAO e o MUNICIPIO DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL na qualidade de ASSOCIADO, com efeitos a partir do dia 02 de janeiro de 2013, 

que estabelece as contribuições e contrapartidas a que cada um dos Outorgantes livre e 

reciprocamente se obriga, nos termos e condições previstos nas cláusulas seguintes: ------------ 

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

 ---------- Obrigações e contrapartidas do MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL ------------------ 

 ------ 1 - O MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL enquanto FUNDADOR, NIF n.º 503 219 924, 

obriga-se perante a ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALGARVE a: -------------------------------------------- 

 ------ a) Prestar à ASSOCIAÇÃO a importância anual líquida de € 6.000,00€, (seis mil euros); -- 

 ------ b) Efetuar a sua contribuição em quatro prestações trimestrais de igual valor de 

1.500,00, cada, vencendo-se cada uma no primeiro dia útil de cada trimestre. --------------------- 

 ------ 2 - O MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL atribui ao presente protocolo o número de 

compromisso 4290, nos termos e para os efeitos da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro.” --------- 

 ------ 3 - São garantidas ao MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL as seguintes contrapartidas:  

 ------ a) Em todas as manifestações artísticas e em todos os locais onde a ASSOCIAÇÃO 

desenvolva as suas atividades, o nome do MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL passa a 

figurar como entidade financiadora da ASSOCIAÇÃO;----------------------------------------------------- 

 ------ b) Inclusão do nome do MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL, na qualidade de 

ASSOCIADO, em toda a documentação escrita, audiovisual e multimédia destinada à 

promoção das atividades da ASSOCIAÇÃO e da ORQUESTRA do ALGARVE. -------------------------- 

 ------ c) Atribuição de UM (1) concerto com a formação completa da Orquestra do Algarve, 

realizado de acordo e no âmbito da atividade musical agendada para cada temporada 

artística. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ d) Facultar o transporte dos Músicos e equipamento técnico para o local do concerto 

sem custo para o MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL. -------------------------------------------------- 
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 ---------------------------------------------------- Cláusula 2ª ----------------------------------------------------- 

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

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

previstas nas cláusulas anteriores para o MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL. ------------------- 

 ------ 2 - Além do disposto no número anterior, a ASSOCIAÇÃO compromete-se também, pela 

sua Direcção, a apresentar um plano estratégico anual sobre as ações a desenvolver com 

vista à realização de espetáculos e outros eventos, bem como sobre as formas de captação 

de outros financiamentos e parcerias com entidades terceiras. ---------------------------------------- 

 ------ 3 - Sempre que solicitado, é disponibilizado o acesso às reuniões da Direcção aos 

Associados Fundadores, na qualidade de observadores. ------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------------ Realização de espetáculos ------------------------------------------- 

 ------ 1 - Sem prejuízo do dever de colaboração da ASSOCIAÇÃO, o MUNICIPIO DE S. BRÁS DE 

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

assume a responsabilidade pela: ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ a) Obtenção dos espaços para a realização dos espetáculos e cobertura dos respetivos 

custos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

espetáculos podem ser alteradas, total ou parcialmente, para ações culturais de outro tipo, a 

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

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

 --------------------------------------------- Vigência do protocolo ---------------------------------------------- 

 ------ A duração do protocolo é de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. ----------------------- 

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

 ---------------------------------------------- Resolução do Acordo ---------------------------------------------- 

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

se vincula nos termos do presente Protocolo, confere ao MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

o direito à sua resolução com efeitos imediatos, mediante comunicação fundamentada, por 

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

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

desvincula o MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL do cumprimento das obrigações não 

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

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

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

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

 -------- Neste momento saiu da sala o senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, por fazer 

parte do Conselho de Administração da Globalgarve, S.A.. ---------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - GLOBALGARVE - PROJETO ALGARVE DIGITAL, 

RATIFICAÇÃO:- Presente a comunicação n.º Circ.23/12/PE, de 25 de janeiro de 2013, da 

empresa Globalgarve, S.A. a solicitar a atribuição de subsídio para a sustentabilidade do 

Projeto Algarve Digital. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual à 

Globalgarve no valor de € 17.703,20 (dezassete mil, setecentos e três euros e vinte 

cêntimos). Foi ainda deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento em duas tranches 

de igual montante, sendo a primeira paga até 31 de março e a segunda até 31 de julho do 

ano a que se refere. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Reentrou na sala de reuniões o senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, para 

participar nos restantes assuntos agendados na ordem de trabalhos. --------------------------------  

 -------- NORMAS DO CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR” – EDIÇÃO SÉNIOR 2013:- 

A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou as normas que a seguir se transcrevem 

relativas ao concurso em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Normas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------- “MÊS ROMÂNTICO 2013 -------------------------------------------- 

 -------- NORMAS DO CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR” | EDIÇÃO SÉNIOR – 2013 - 

 -------- PREÂMBULO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Concurso “A mais bela carta de Amor” – Edição Sénior – é uma iniciativa da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, lançada em 2010, para dar continuidade às anteriores 

iniciativas dinamizadas pela Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, para incentivar a prática 

da escrita. Esta edição especial, dirigida à população sénior do concelho integra as iniciativas 

promovidas pela Universidade Sénior de São Brás de Alportel e pretende ampliar a oferta de 

atividades de ocupação de tempos livres para este sector populacional, no município, 

desafiando os maiores de 55 anos à escrita de textos de teor romântico, de modo a estimular 

a criatividade e vivência ativa desta quadra. ---------------------------------------------------------------- 
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 -------- Em 2013, a Câmara Municipal, sob coordenação da Biblioteca Municipal, e com a 

colaboração da Junta de Freguesia, nomeadamente mediante o envolvimento da disciplina 

de literatura da Universidade Sénior de São Brás de Alportel, reedita esta iniciativa, no 

âmbito do programa comemorativo “Mês Romântico 2013”, que se realiza no decurso do 

mês de Fevereiro, evocando as tradições seculares de São Valentim. --------------------------------- 

 -------- Este concurso rege-se pelas seguintes normas: ---------------------------------------------------- 

 -------- I. DA ORGANIZAÇÃO------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. O Concurso ““A mais bela carta de Amor” – Edição Sénior é uma organização da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração da Junta de Freguesia de São 

Brás de Alportel, no âmbito da parceria estabelecida entre ambas as entidades, para o 

desenvolvimento do projeto de criação da Universidade Sénior de São Brás de Alportel. -------- 

 -------- 2. Nesta edição, a iniciativa será coordenada, em parceria, pela Biblioteca Municipal e 

pela Seção de Educação e Intervenção Comunitária da Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel, responsável pela coordenação da Universidade Sénior de São Brás de Alportel. ------- 

 -------- II. DOS OBJETIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Edição Sénior do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor” tem por objetivos: ------------ 

 -------- 1. Celebrar o Mês Romântico, em evocação de São Valentim; --------------------------------- 

 -------- 2. Valorizar as manifestações de amor na terceira idade; -------------------------------------- 

 -------- 3. Recuperar a tradição da escrita de cartas de amor; ------------------------------------------- 

 -------- 4. Incentivar à prática da escrita criativa;----------------------------------------------------------- 

 -------- 5. Proporcionar à população sénior do concelho uma aliciante atividade de tempos 

livres; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- III. DA PARTICIPAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Podem participar neste concurso todos/as os/as são-brasenses com mais de 55 anos 

de idade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- IV. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ---------------------------------------------------------- 

 -------- 1. A carta deve ser entregue num envelope fechado, que contenha no seu exterior 

apenas a indicação de pseudónimo, devidamente acompanhada de outro envelope com a 

mesma identificação exterior (apenas o pseudónimo), contendo no seu interior os seguintes 

elementos: nome do autor, morada completa, idade e contacto, bem como indicação, se for 

caso, da intenção de manter o anonimato. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2. O envelope que contém no seu interior os elementos de identificação apenas será 
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aberto pelo júri após o apuramento dos trabalhos premiados. ----------------------------------------- 

 -------- 3. O texto da carta não deverá exceder uma Folha de tipo A4 (ou 2 páginas do mesmo 

tipo), podendo apresentar-se sob a forma de prosa ou de poesia. ------------------------------------- 

 -------- 4. Os trabalhos deverão ser entregues até dia 11 de fevereiro inclusive, na Biblioteca 

Municipal de São Brás de Alportel, no Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel ou na 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- V. DO JÚRI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um júri composto por 3 elementos: 

um elemento representante da Câmara Municipal, um elemento representante da Junta de 

Freguesia e um elemento representante da Biblioteca Municipal. ------------------------------------- 

 -------- 2. O júri fará a avaliação dos trabalhos, tendo por base os seguintes critérios 

fundamentais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- - Originalidade --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Criatividade----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Correção da linguagem escrita. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- VI. DOS PRÉMIOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. Ao autor do trabalho apurado como “a mais bela carta de amor” será atribuído 1 

prémio único, composto por: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - 1 Vale para Jantar para duas pessoas, na noite de dia 14 de fevereiro, Dia de São 

Valentim, num restaurante local; ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - 1 Conjunto de edições municipais. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. O júri poderá ainda atribuir menções honrosas a trabalhos que mereçam ser 

destacados, atendendo aos critérios acima descritos, aos quais serão entregues diversos 

prémios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- VII. DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS -------------------------------------------------------- 

 -------- O resultado do concurso será apresentado em sessão pública, em data e horário a 

divulgar posteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------ 

 -------- Os trabalhos premiados (com o prémio “a mais bela carta de amor” e com menções 

honrosas) serão divulgados na Biblioteca Municipal, no Centro de Artes e Ofícios e no sítio do 

município na internet (http://ww.cm-sbras.pt), mantendo-se o anonimato, caso seja esse o 

desejo expresso pelo concorrente. ----------------------------------------------------------------------------- 

http://ww.cm-sbras.pt/
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 -------- IX. DOS CASOS OMISSOS ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e resolvidos pela 

organização desta iniciativa literária.” ------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- Neste momento saiu da sala o senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, por fazer 

parte do Conselho de Administração da Globalgarve, S.A.. ---------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - GLOBALGARVE - PROJETO ALGARVE DIGITAL, 

RATIFICAÇÃO:- Presente a comunicação n.º Circ.23/12/PE, de 25 de janeiro de 2013, da 

empresa Globalgarve, SA a solicitar a atribuição de subsídio para a sustentabilidade do 

Projeto Algarve Digital. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual à 

Globalgarve, S.A. no valor de € 17.703,20 (dezassete mil, setecentos e três euros e vinte 

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, efetuar o pagamento em 2 tranches de igual 

montante, sendo a primeira paga até 31 de março e a segunda até 31 de julho do ano a que 

se refere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Reentrou na sala de reuniões o senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, para fazer 

parte da discussão dos restantes assuntos. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 15 a 28 de janeiro 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 135 a 140, 

148 a 154, 162, 164 a 166, 175 a 176, 178, 180, 184, 187 a 188, 192 a 200, 203 a 204, 207 a 

214, 217, 219 e 221 no valor de € 58.857,46; ---------------------------------------------------------------  

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

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

128 a 129, 181 a 183, no valor de € 27.979,68; -------------------------------------------------------------  

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 124 a 127, 130 a 

134, 141 a 147, 155 a 161, 163, 167/1 a 174/7, 177, 179, 185 a 186, 189 a 191, 201 a 202, 

205 a 206, 215 a 216, 218 e 220, no valor de € 278.304,49. ---------------------------------------------  
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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 

  

 


