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INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

presta-se a seguinte informação à assembleia municipal de São Brás de Alportel 

acerca da atividade municipal desenvolvida período subsequente à última reunião 

ordinária deste órgão deliberativo, em 25 de setembro de 2015. 

 

I. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

i. PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL EM 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL”. 

A Câmara Municipal deliberou manter a fixação da percentagem de 5% (cinco por 

cento) na participação no IRS dos Sujeitos Passivos com domicílio fiscal em São Brás 

de Alportel, definida para o ano em curso e propor à Assembleia Municipal a sua 

aprovação, considerando que esta verba poderá constituir para este município um dos 

fatores determinantes para o desenvolvimento de ações conducentes a proporcionar 

melhor qualidade de vida aos seus cidadãos, face às contingências financeiras com 

que a autarquia se depara. 

(Reunião – 06/10/2015) 

ii. REGULAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO 

PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. 

A Câmara Municipal deliberou concordar com a proposta de Regulamento acima 

identificado, submetendo-o à consulta pública, através de afixação de editais nos 

lugares de estilo, publicação na 2ª série do Diário da República e no site oficial do 

município, nos termos do artigo 101º do Código do Procedimento Administrativo. 

(Reunião – 22/09/2015) 

iii. TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS. 

A câmara municipal deliberou propor à assembleia municipal, para efeitos de 

aprovação, a taxa de 0,44 % para os prédios urbanos avaliados nos termos do Código 
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do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), sendo que a taxa para os prédios rústicos 

já se encontra legalmente definida: 0,8%. 

Manteve-se deste modo a taxa aplicada em 2015 para os prédios urbanos, sendo a dos 

prédios rústicos fixa por legislação, com o intuito de não sobrecarregar ainda mais os 

orçamentos familiares. A taxa máxima de 0,5 % para os prédios urbanos é aplicada por 

um número significativo de autarquias do algarve, na sequência da situação de 

endividamento em que se encontram. 

Deliberou ainda propor à assembleia municipal a redução do IMI aos agregados 

familiares com dependentes nas percentagens máximas definidas no âmbito da Lei de 

Orçamento de Estado: 0,10%, 0,15% e 0,20%, respetivamente para 1, 2 e 3 ou mais 

dependentes. 

(Reunião – 22/09/2015) 

iv. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2016 – ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA, 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, MAPA 

DE PESSOAL E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS. 

O executivo municipal deliberou, por maioria, aprovar os documentos previsionais 

para 2016. Fazendo face às dificuldades crescentes neste momento particularmente 

complexo para a economia do país, ao qual o município de São Brás de Alportel não é 

indiferente, com este Orçamento, pretende o executivo municipal fazer cumprir o 

projeto de desenvolvimento que assumiu e, nesse sentido, realizar investimentos de 

forma a dar continuidade à execução do programa de ação que tem vindo a 

incrementar, direcionado para o progresso do município e para a promoção da 

qualidade de vida e bem-estar das populações, mediante a melhoria das 

infraestruturas rodoviárias, de saneamento e de abastecimento de água, bem como a 

ampliação da rede de equipamentos municipais e das respostas sociais 

disponibilizadas à comunidade, as quais se assumem vitais para combater os níveis 

crescentes de desemprego e o acréscimo no número de famílias que apresentam 

carências sociais e económicas. 

O Plano Plurianual de Investimentos orça em € 1.334.851,00 (um milhão, trezentos e 

trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um euros), como verba total. Quanto às 
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“Atividades Mais Relevantes” o seu valor global é de € 4.869.989,00 (quatro milhões, 

oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove euros). 

Orçamento da Receita-resumo 2016 % 

Receitas Correntes 9.877.014 88,87 

Receitas de Capital 1.237.537 11,13 

Total Geral 11.114.551 100,00 

   
Orçamento da Despesa-resumo 2016 % 

Despesas Correntes 9.223.480 82,99 

Despesas de Capital 1.891.071 17,01 

Total Geral 11.114.551 100,00 

(Reunião – 30/10/2015) 

| Quadro Plurianual Municipal 2015-2018 | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do quadro 

plurianual 2015-2018, elaborado com base em estimativas suportadas na legislação 

em vigor à data, dada a publicação da lei n.º 132/2015, de 04/09, ter vindo a prorrogar 

em 1 ano a prevista redução/extinção do Imposto Municipal sobre transmissões 

Onerosas de Imóveis. Tal originou o desfasamento das previsões orçamentais 

entretanto efetuadas no quadro plurianual de 2015 - 2018 com a realidade da 

cobrança deste imposto. Acresce ainda a imprevisibilidade de algumas receitas 

municipais no atual quadro macroeconómico assim como de despesa, que vão ao 

encontro das necessidades e bem-estar dos munícipes. 

Apesar de ser entendimento da ANMP que a previsão constante neste quadro para o 

ano de 2016 não é vinculativo, por falta de regulamentação própria, entendeu a 

câmara municipal proceder ao ajustamento do mesmo com vista a inibir qualquer 

constrangimento. 

(Reunião – 30/10/2015) 

| Orçamento Participativo 2016 | 

Decorreu no período de 12 a 30 de outubro a votação dos projetos colocados à 

apreciação dos munícipes no âmbito do Orçamento Participativo de 2016, a recordar: 

A | Valorização do Parque da Fonte Férrea, 
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B | Requalificação da Rua 5 de Outubro e abertura de novo arruamento, 

C | Criação do Parque das Amendoeiras, 

D | Requalificação da Rua Padre Sena Neto. 

Entre estas quatro propostas a que recolheu mais votos junto da população, com uma 

maioria muito significativa de 74%, foi a opção C referente à construção do Parque 

das Amendoeiras, junto à Avenida da Liberdade. Os restantes projetos, a opção A – 

valorização do Parque da Fonte Férrea, a opção B – requalificação da Rua 5 de 

Outubro e novo arruamento e a opção D – requalificação da Rua Padre Sena Neto, 

reuniram no total 26% dos votos, o equivalente a 127 votos. 

O projeto do Parque das Amendoeiras tem por objetivo criar uma zona verde no 

centro urbano do município, no quarteirão que liga a Avenida da Liberdade à sede da 

Junta de Freguesia, enquanto novo espaço de lazer acessível a todos e representa um 

investimento estimado em € 65.000,00. 

Os são-brasenses foram ainda desafiados a deixar as suas próprias sugestões de 

investimentos que considerem importantes e necessários para um maior e melhor 

desenvolvimento do concelho de São Brás de Alportel tendo sido registadas dezenas 

de propostas. 

(Reunião – 30/10/2015) 

v. PROJETO DE REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E PUBLICIDADE DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta 

de regulamento acima identificado o qual pretende definir os critérios de localização, 

instalação e adequação, estética e funcional, dos diferentes tipos de publicidade e 

ocupações do espaço público, relativamente à imagem e ao ambiente urbano 

circundante, numa perspetiva de qualificação e valorização do espaço, em pleno 

respeito pelas componentes ambientais, paisagísticas e urbanísticas, submetendo-o à 

apreciação pública. 

(Reunião – 30/10/2015) 
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vi. SÃO BRÁS DE ALPORTEL ENTRE OS MELHORES MUNICÍPIOS NO RANKING FINANCEIRO 

NACIONAL. 

São Brás de Alportel foi o município com melhor desempenho financeiro no Algarve, 

entre os concelhos de pequena dimensão, no ano de 2014, segundo os dados 

apresentados pelo Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses. 

No ranking global de eficiência financeira São Brás de Alportel ocupa o 9.º lugar 

quando comparado com municípios similares, uma melhoria significativa em relação 

ao ano anterior, sendo o único concelho do Algarve a figurar na lista dos 35 melhores 

municípios deste grupo. 

De acordo com a análise económica e financeira aplicada às contas dos municípios 

portugueses referentes ao ano de 2014, o município são-brasense ocupa o 26.º lugar 

entre os municípios com melhor índice de dívida total e o 33.º no ranking dos 

municípios com menor passivo exigível (com uma diferença de 82 987 € em relação ao 

ano anterior), num universo de 308 municípios. 

Somente com 9 dias para concretizar pagamentos, São Brás de Alportel conquista a 

51.ª posição na lista dos municípios com menor prazo médio de pagamentos e o 29.º 

lugar entre os que apresentam melhor volume de juros e outros encargos financeiros 

pagos em 2014. 

vii. AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. 

Procedeu a câmara municipal à aquisição de 5 viaturas destinadas aos setores da 

educação, cultura e serviços gerais - três veículos pesados de passageiros e duas 

carrinhas utilitárias -, cujo valor global ascendeu a € 165.190,50. 

Esta é uma importante aquisição para a autarquia que, deste modo, continua a 

assegurar o transporte escolar em segurança e boas condições de conforto a centenas 

de crianças do município, e ainda a apoiar o transporte regular no âmbito de um 

conjunto de dinâmicas culturais realizadas em diferentes localidades do concelho, e 

fora do mesmo, que implicam o transporte de seniores. 

A aposta na cultura também sai reforçada, uma vez que a Biblioteca Municipal Dr. 

Francisco do Estanco Louro vai andar literalmente com os “Livros Sobre Rodas” com a 

aquisição de uma carrinha especialmente pensada para este serviço promotor da 
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leitura e dos livros. Melhoram, deste modo, as condições de realização desta iniciativa 

que procura aproximar e facilitar o acesso ao conhecimento, disponibilizando, através 

desta biblioteca móvel, uma diversidade de obras para todas as idades. 

O último veículo, uma carrinha de 6 lugares e de caixa aberta, visa incrementar as 

condições logísticas de que o setor de carpintaria dispõe no sentido de um trabalho 

mais eficiente e profícuo, nomeadamente com a melhoria das condições logísticas 

necessárias ao desenvolvimento de múltiplas tarefas no apoio a eventos de âmbito 

cultural e desportivo. 

 

II. PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DAS FLORESTAS. 

i. PREVENÇÃO DE CATÁSTROFES NATURAIS. 

No âmbito do Dia Internacional para a Redução de Desastres Naturais, dia 13 de 

outubro, o Gabinete Municipal de Proteção Civil e da Defesa da Floresta organizou um 

vasto conjunto de atividades para os mais jovens: jovens, leitura de livros digitais, 

visualização de vídeos, entre outras, na semana de 12 a 19 de outubro no espaço da 

Biblioteca Municipal. Esta foi mais uma ação para a sensibilização e divulgação dos 

comportamentos a adotar em situações de risco, uma vez que é possível reduzir o 

impacto e as consequências dos desastres naturais com a atitude certa. 

Neste mesmo período, esteve patente no átrio da Biblioteca uma exposição sobre 

catástrofes naturais. 

ii. CONGRESSO NACIONAL SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS, RISCOS E TERRITÓRIO. 

O congresso “I Seminário da Rede Incêndios – Solo” e “I Simpósio Ibero-Afro-

Americano de Riscos”, realizado na Universidade do Algarve, entre os dias 4 e 6 de 

novembro, culminou com uma visita técnica a São Brás de Alportel e uma sessão 

explicativa sobre o forte incêndio que afetou o concelho em julho de 2012. 

O salão nobre dos Paços do Concelho de São Brás de Alportel acolheu no dia 6 de 

novembro, a sessão informativa que marcou o encerramento do congresso e deu 

início à visita técnica com ponto de partida no concelho de Tavira, na zona da Catraia, 
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seguindo-se os sítios de Parises, Cabeça do Velho e Lajes, localidades no centro da 

área ardida, e os sítios do Bengado, Mesquita Baixa e Desbarato, na zona limítrofe do 

incêndio.   

Em paralelo ao congresso o município são-brasense aderiu à iniciativa “A Terra 

Treme”, um exercício público no âmbito do risco sísmico assinalado com uma 

simulação com o intuito de sensibilizar a população em geral a relembrar os princípios 

base de um comportamento preventivo assente em três gestos: baixar, proteger e 

aguardar. O exercício de simulação foi assinalado às 11h06 contando com a adesão de 

todos os funcionários da autarquia, professores, funcionários e alunos do 

Agrupamento de Escolas e demais munícipes. 

 

III. EDUCAÇÃO. 

i. PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO. 

 Associação IN LOCO – atividades de apoio à família nos jardins de infância do 

concelho. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo de colaboração para garantira a 

continuidade das respostas referentes às atividades de animação musical 

desenvolvidas nos jardim-de-infância do concelho. 

 (Reunião – 22/09/2015) 

 CCD - atividades de apoio nas escolas - 4ª adenda. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a 4.ª adenda ao protocolo de colaboração para 

assegurar a manutenção das atividades de apoio nas escolas com o Centro de Cultura 

e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de 

Alportel no âmbito das atividades de Apoio nas Escolas (Tarefeiras). 

(Reunião – 22/09/2015) 

ii. BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 2015/2016. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estabelecimento de 

uma nova bolsa, a conceder no ano letivo 2015/2016, para alunos a ingressar pela 

primeira vez no ensino superior, e dar continuidade à atribuição das bolsas concedidas 
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nos anos letivos anteriores, a saber 5, sendo que o número máximo de bolsas a serem 

atribuídas no ano letivo 2015/2016 será de 6 bolsas. 

Esta é mais uma medida desenvolvida pela autarquia em prol do apoio às famílias que 

se encontram em situação económica mais fragilizada e da promoção e incentivo à 

formação e capacitação dos nossos jovens, cujo esforço, trabalho e mérito assim o 

justificam. 

(Reunião – 19/10/2015) 

 

IV. SAÚDE. 

i. CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO DO SUL (CMR SUL). 

A Câmara Municipal mantém um acompanhamento próximo relativo ao 

funcionamento do CMRSul, indagando permanentemente as entidades competentes. 

Ao que foi informada, até à data, não ocorreu qualquer autorização por parte do 

governo central relativa ao pretenso lançamento de concurso internacional público 

para a adjudicação de uma n0va gestão. 

Tomou, todavia, conhecimento de que se encontram em fase de integração vários 

profissionais de distintos perfis profissionais o que é necessariamente uma condição a 

contribuir para o pleno funcionamento desta unidade de cuidados de saúde altamente 

diferenciados. 

ii. ALUNOS SÃO-BRASENSES PARTICIPAM NO PROGRAMA “5 AO DIA”  

O programa “5 ao dia” encontra-se direcionado para a promoção de uma alimentação 

infantil saudável detendo como principal objetivo prevenir doenças que estejam 

ligadas a maus hábitos alimentares. Este programa de âmbito nacional prepara as 

novas gerações para um futuro mais saudável mediante a sensibilização dos mais 

pequenos para, desde cedo, terem o hábito de consumir todos os dias 5 porções de 

frutas e hortícolas. 
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No presente ano entusiasmou nove turmas do ensino básico do agrupamento de 

escolas que quiseram participar na nova edição do programa “5 ao dia”, lançada no dia 

13 de outubro no Mercado Abastecedor da Região de Faro, em Estoi. 

A aquiescência do Município de São Brás de Alportel a este programa, desde 2013, 

insere-se na enorme preocupação que tem demonstrado pela educação dos mais 

novos sendo que a adesão de inúmeras turmas do ensino básico ao mesmo reforça as 

medidas exercidas pela autarquia em relação à educação alimentar. 

 

V. AÇÃO SOCIAL. 

i. CCD - 2ª ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – PARCERIA NO ÂMBITO DA ÁREA 

SOCIAL. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a adenda ao protocolo de colaboração – 

parceria no âmbito da área social, com o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel com o 

intuito de garantir a continuidade das respostas até então asseguradas no que à área 

social diz respeito. 

(Reunião – 22/09/2015) 

ii. APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À VÍTIMA - PAGAMENTO DE QUOTA. 

A Câmara Municipal deliberou autorizar o pagamento da quota à APAV, cujo valor se 

cifra em € 700,00 (setecentos euros), na sequência de comunicação desta a informar 

sobre a mesma, e como forma de apoiar o trabalho desenvolvido. 

(Reunião – 06/10/2015) 

iii. “DON’T WASTE OUR FUTURE”. 

Decorreu no dia 12 de outubro, no espaço do Salão Nobre da Câmara Municipal, a 

oficina “Boas práticas no combate ao desperdício alimentar” no âmbito do projeto 

europeu “Não Desperdice o nosso Futuro” e reuniu dezenas de participantes. O 

desafio central do projeto que reúne os municípios de São Brás de Alportel e Loulé, 

bem como as Juntas de Freguesia e os agrupamentos de escolas de ambos os 
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municípios, é construir uma aliança, a nível europeu, entre jovens e autarcas com o 

objetivo de combater o desperdício alimentar e promover um consumo responsável e 

sustentável. 

Neste âmbito é de salientar ainda a participação de jovens alunos são-brasenses e de 

autarcas no Fórum Europeu, decorrido a 21 e 22 de outubro, no contexto da Expo 

Milão, onde foi possível dar a conhecer o que está a ser desenvolvido pelas distintas 

autarquias envolvidas e partilhar experiências. 

iv. ANO LETIVO 2015/2016 – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 Auxílios económicos a alunos carenciados. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea hh) do n.º 1 do 

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a transferência de € 495,50 

(quatrocentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos), para o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas respeitante ao valor global dos apoios a alunos de 

escalão A e B, bem como o valor referente ao apoio para material escolar, senhas de 

refeitório e valores de prolongamento de horário. 

(Reunião – 22/09/2015) 

Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 

carenciadas para ano letivo 2015/2016 e por solicitação do agrupamento de escolas de 

São Brás de Alportel de atribuição de apoio para material escolar, senhas de refeitório 

e valores de prolongamento de horário aos alunos de escalão A e B, a câmara 

municipal deliberou, por unanimidade aprovar a transferência da verba total € 467,50 

(quatrocentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos) e de 37,50€ (trinta e sete 

euros e cinquenta cêntimos) para o agrupamento de escolas José Belchior Viegas. 

(Reunião – 06/10, 19/10, 30/10/2015) 

v. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A INSTITUIÇÕES DE CARÁTER SOCIAL. 

No âmbito do Plano de Apoios Sociais do Município, e dando continuidade à 

estratégia de proximidade e de trabalho em parceria com as instituições de 

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

desenvolvimento de projetos de cariz social no auxílio à população do município de 

São Brás de Alportel foram atribuídos os seguintes subsídios: 
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 Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral -APPC - 600,00€, destinado a 

ajudar a custear as despesas decorrentes das suas atividades; 

 Associação EXISTIR - 500,00€, como contributo para ajudar a diminuir os custos 

deste meritório trabalho; 

 Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão - 3750,00€, de modo a 

ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório desempenho; 

 Banco Alimentar do Algarve - 1.500,00€, como contributo para seu trabalho; 

 Centro de Bem-Estar Social Nossa Senhora de Fátima - 300,00€, de modo a 

ajudar a custear as despesas decorrentes do seu meritório desempenho 

 Santa Casa da Misericórdia de Albufeira - 250,00€, de modo a ajudar a custear 

as despesas decorrentes do seu meritório desempenho; 

 Refúgio Aboim Ascensão - 250,00€, como forma de contribuir para a sua missão; 

 UNIR, Associação dos Doentes Mentais, Famílias e Amigos do Algarve - 250,00€, 

como forma de contribuir para a sua missão; 

 Fundação Irene Rolo - 300,00€, como forma de contribuir para a sua missão. 

(Reunião – 17/11/2015) 

vi. PRÉMIO “APOIO SOCIAL – FAMÍLIAS” ATRIBUÍDO A SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

No passado dia 28 de outubro, o concelho são-brasense foi presenteado com o 

Prémio “Apoio Social – Famílias” atribuído pela associação Humana Portugal, 

reconhecendo, deste modo, a colaboração da comunidade são-brasense na deposição 

de têxteis e calçado usados nos contentores que estão distribuídos por diversos locais 

do concelho. 

O prémio foi atribuído por altura do assinalar do Humana Day 2015, evento anual 

dedicado à luta contra as alterações climáticas, que este ano distinguiu três 

municípios no Algarve, dos quais se destacou São Brás de Alportel, e uma empresa 

municipal. 
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vii. PROGRAMA “SEGURANÇA NA COMUNIDADE”. 

Decorre uma nova edição do ciclo de ações de promoção da segurança da população 

sénior, nomeadamente ao nível da prevenção de burlas, que vem reforçar o 

sentimento de segurança dos munícipes através de uma sociedade melhor informada. 

Esta é uma iniciativa da GNR que conta com o apoio da Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel uma vez que se dirige a um segmento da população mais vulnerável 

perante este tipo de ocorrências e pretende contrariar um problema que afeta 

anualmente milhares de seniores por todo o país. 

A equipa de militares da Guarda Nacional Republicana especializada em segurança 

sénior “Idosos em Segurança” encontra-se já a desenvolver um conjunto de ações de 

sensibilização no concelho de São Brás de Alportel, dando continuidade ao programa 

“Segurança na Comunidade”, desenvolvido no território do município, numa parceria 

que une a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a GNR. A primeira sessão teve 

lugar no dia 16 de novembro, pelas 14h30, no Centro de Convívio de Parises (dirigida à 

população serrana), seguindo-se no dia 20, pelas 15h00, na sede da Junta de Freguesia 

e no dia 27, às 14h30, na Quinta do Peral. 

 

VI. HABITAÇÃO. 

i. PROGRAMA “MÃO AMIGA”. 

| Protocolo de cooperação – mão amiga – azenha da mesquita – ratificação | 

A câmara municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um protocolo de cooperação 

complementar a um apoio atribuído ao abrigo do Programa Mão Amiga, relativo à 

azenha da mesquita, que tem por objetivo a preservação do património cultural 

edificado com amplo valor histórico e a realização de atividades com fins educativos e 

turísticos. 

(Reunião – 06/10/2015) 

| Atribuição de Apoio | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio no 

valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para efeitos de construção de uma 
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cozinha num agregado familiar caraterizado por fragilidade social, na continuação da 

ação que tem vindo a desenvolver neste programa. 

(Reunião – 30/10/2015) 

ii. REGULAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL. 

Após decorrido período de consulta pública, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Regulamento de Habitação Social acima identificado, e 

remetê-lo para aprovação da Assembleia Municipal. Este instrumento é fundamental 

para os procedimentos de acesso e atribuição de habitação social, bem como aos 

agregados familiares residentes em qualquer habitação detida a qualquer título pelo 

Município de São Brás de Alportel. 

Resulta da publicação da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, que operou uma revisão 

substancial do regime jurídico da renda apoiada, passível de ser consubstanciada em 5 

pilares fundamentais, a saber:  

1º - A reformulação do modelo e critérios de atribuição das habitações; 

2º - Alterações à fórmula de determinação do valor da renda; 

3.º - Natureza administrativa dos contratos de arrendamento; 

4º - Expressa menção à aplicabilidade do foro administrativo para resolução de 

conflitos; 

5º - A inovadora possibilidade de execução coerciva de despejo.  

(Reunião – 30/10/2015) 

iii. HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS. 

No âmbito do processo de edificação de Habitação a Custos Controlados, a qual se 

encontra inconclusa por motivo de insolvência da cooperativa de habitação 

promotora da mesma, e considerando que o Município permutou dois terrenos por 

três futuras habitações para o efeito, deliberou a Câmara Municipal sobre a reversão 

dos prédios em causa para o Município, com todas as benfeitorias efetuadas nos 

mesmos, no cumprimento do clausulado do contrato celebrado com a UNIFARO, 

União de Cooperativas de Habitação de Faro, U.C.R.L., dado prever o mesmo que 

“caso de incumprimento da [referida] escritura de permuta, os prédios descritos nos 

pontos Um e Dois, bem como as benfeitorias neles efetuadas reverterão para o Município 
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de São Brás de Alportel por deliberação tomada nesse sentido pela respetiva Câmara 

Municipal, não havendo lugar a qualquer indemnização”. 

(Reunião – 17/11/2015) 

 

VII. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. 

i. CIRCULAR NORTE – FASE 3.2. 

Foi inaugurada no dia 5 de outubro a conclusão do anel de acessibilidades em torno do 

principal núcleo urbano, dada a conclusão da fase 3.2. da Circular Norte. 

A construção desta obra teve início em 2003 e foi executada em três fases, tendo 

resultado na construção de uma via de comunicação desde a Rotunda da EN2 até à 

rotunda da EN 270, numa extensão com cerca de 4 Km e 7 rotundas que, juntamente 

com a Variante Sul, vem melhorar significativamente a circulação de trânsito no 

município são-brasense. 

Paralelamente à execução desta via foi construído um Circuito de Manutenção e 

passeio acessível, duas estruturas fundamentais para a prática de desporto em 

ambiente urbano e para a promoção de um estilo de vida saudável. 

A fase 3.2 da Circular Norte foi adjudicada à empresa Eduardo Pinto Viegas Lda. por 

997.000 €, com financiamento comunitário a 65%. 

Assim, 12 anos depois do seu início chegou à sua última etapa este projeto 

estruturante para o desenvolvimento de São Brás de Alportel. Mais do que uma nova 

via, São Brás de Alportel ganhou uma nova forma de estar na vida com a Circular 

Norte que transformou as rotinas e os quotidianos dos são-brasenses. 

ii. ROTUNDA NA CIRCULAR NORTE - MEALHAS. 

Foi adjudicada à AL-Consige a obra de embelezamento da Rotunda da Circular Norte 

(Mealhas), pelo montante global de € 15.492,97, dedicada aos telheiros tradicionais, 

bem presentes na história da nossa economia e cultura. 

Esta é uma homenagem merecida e bem localizada, a um setor tão relevante da nossa 

economia local e que contou com a generosa colaboração do empresário são-
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brasense Artur Martins ao oferecer o material necessário (tijolos de burro) para o 

efeito. 

iii. REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA NASCENTE COM LIGAÇÃO À CIRCULAR NORTE - FASE 3.2. 

Encontra-se em fase de conclusão a obra de Requalificação da entrada nascente com 

ligação à Circular Norte – fase 3.2., aquela que foi a obra cujo projeto foi o mais votado 

no âmbito do Orçamento Participativo 2015. 

Esta obra foi consignada à empresa Eduardo Pinto Viegas pelo valor de € 158.741,03, 

incluído o IVA. 

iv. CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSIBILIDADE PEDONAL E CICLÁVEL ENTRE A AVENIDA DA 

LIBERDADE E O PARQUE DE DESPORTO E LAZER. 

Concluiu-se a construção de Passeios Acessíveis, e que respeita as diretrizes do Plano 

Municipal de Promoção da Acessibilidade “São Brás Acessível para todos”, criado a 

pensar na melhoria contínua dos acessos aos cidadãos de mobilidade reduzida ou 

portadores de deficiência. 

Esta é mais uma obra que evidencia a forte aposta na promoção de uma vida com 

mais saúde e mais qualidade. 

Esta obra foi adjudicada pelo montante de 94.643,68€, à empresa MASITRAVE, Lda., 

contando com financiamento comunitário, visa dar continuidade ao passeio acessível 

da Circular Norte, que se prolonga já pela Avenida da Liberdade e que poderá desta 

forma ter continuidade para o interior do centro urbano, melhorando 

significativamente as acessibilidades e a circulação pedonal. 

v. PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO. 

A manutenção e arranjo das estradas e caminhos do concelho continua a ser uma 

preocupação permanente da autarquia, dada a sua importância para a qualidade de 

vida e bem-estar dos munícipes, pelo que foram desenvolvidas múltiplas ações no 

âmbito do plano geral de intervenções de pavimentação e reparação em estradas e 

caminhos municipais de 2015, implicando mais de 60 intervenções, um pouco por 

todo o concelho. São estes trabalhos estruturantes e uma garantia para a qualidade 

de vida a residentes e visitantes. 
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vi. RENOVAÇÃO DA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. 

Encontram-se em curso a renovação da pintura de sinalização horizontal em diversos 

locais do concelho, o que vem manifestamente melhorar as condições de segurança 

dos peões e na circulação rodoviária, naquela que é necessariamente uma intervenção 

periódica. Esta intervenção foi adjudicada à MASITRAVE, Lda, pelo montante global 

de € 18.220,49. 

 

VIII. SANEAMENTO. 

Encontra-se em fase de concurso a obra de ampliação da rede de esgotos nos sítios do 

Farrobo e Peral – 1ª Fase, obra relevante para promover a qualidade de vida da 

população desses sítios. Esta será mais uma obra importante para a população 

residente e que continua o desenvolvimento de uma intervenção mais global. 

 

IX. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

i. ALTERAÇÃO AO TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE 

ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar alterações ao tarifário dos 

serviços de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos 

urbanos, com efeitos a 01 de janeiro de 2016: 

Ponto 1 – Alteração de tarifas: No seguimento das recomendações proferidas pela 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR, e nos termos da 

informação prestada pelo Serviço Municipal de Ambiente (anexo 1), era urgente 

atualizar as tarifas praticadas pela autarquia de modo a tornar sustentável a atividade 

de prestação de serviços ao nível do abastecimento de água, saneamento de águas 

residuais e recolha de resíduos sólidos, mediante o acréscimo de 1€ (um euro) em 

todas as tarifas fixas de água de abastecimento e de águas residuais, com exceção da 

tarifa social e famílias numerosas. Propõe se ainda a atualização das tarifas variáveis 
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relativas aos resíduos sólidos urbanos, conforme tabela anexa à informação 

suprarreferida. 

Ponto 2 – Criação de tarifa para situações de rotura na rede predial de água: O 

Serviço Municipal de Ambiente propõe a criação desta nova tarifa, (informação no 

anexo 2), de modo a ajustar a faturação aquando da existência de roturas nas redes 

prediais. Para o efeito foram consideradas as recomendações da ERSAR. 

Ponto 3 – Correção na definição de Famílias Numerosas: O tarifário atualmente em 

vigor contempla uma tarifa especial para as famílias numerosas, sendo consideradas 

famílias numerosas, os agregados familiares com um número superior a 5 pessoas. 

Em momento posterior, deliberou o acréscimo das seguintes alterações: 

Ponto 1 – Alteração dos escalões de consumo: De modo a dar cumprimento às 

recomendações proferidas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos – ERSAR, propõe-se a correção dos escalões de consumo utilizados para o 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos.  

Em todas as situações, na coluna do consumo m3, onde consta o escalão “16 a 30”, 

deve constar “16 a 25”, e onde consta “> 30”, deve constar “> 25”. 

Ponto 2 – Correção do valor da tarifa variável estabelecida para o 2º escalão 

aplicável aos Casos Sociais e Famílias Numerosas, quer no abastecimento de água, 

quer no saneamento de águas residuais: O tarifário existente contempla uma tarifa 

especial para os casos sociais e para as famílias numerosas, foi no entanto detetado 

que o preço fixado para o 2º escalão, no caso do abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais, é superior ao praticado para os utilizadores 

domésticos, não constituindo um benefício conforme é pretendido. 

(Reunião – 19/10 e 30/10/2015) 

ii. INCUMPRIMENTO NO PAGAMENTO DE FATURAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MUNICIPAIS. 

Tendo por referência uma maior justiça social, torna-se premente o ajustamento de 

procedimentos que revertam para o aumento de eficácia dos serviços disponibilizados 

pela Câmara Municipal e tendo sido detetada a necessidade de ajustamento nos 

procedimentos de cobrança no âmbito do abastecimento público de água e 
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saneamento, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar novos 

procedimentos relativos ao incumprimento do pagamento de faturas referentes a 

estes serviços municipais. Assim, a partir da data da deliberação de 19/10 são 

presentes, mensalmente, a reunião do executivo municipal (preferencialmente a 

última do mês), a listagem dos incumprimentos de pagamento de faturas de água e 

saneamento que, após devidos avisos e informações, e não tendo sido obtido o devido 

pagamento ou acordo de pagamento, se encontrem em situação de corte de 

abastecimento. E, na sequência da deliberação do executivo municipal referente às 

situações irregulares identificadas, são prontamente realizados os respetivos cortes 

de abastecimento de água. 

(Reunião – 19/10/2015) 

Em momento posterior, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, i) ordenar o 

corte do abastecimento de água, a todos os devedores constantes na lista 

apresentada, sendo o corte precedido de aviso com 48 horas de antecedência; ii) 

priorizar o procedimento em função do maior número de faturas em dívida e iii) não 

efetuar cortes à sexta-feira e em véspera de feriados. 
(Reunião – 30/10/2015) 

 

X. ENERGIA. 

i. REFORÇO DA REDE ELÉTRICA DE MEDIA TENSÃO. 

Encontram em curso obras para o reforço da alimentação da rede elétrica em Media 

Tensão a são Brás de Alportel, a cargo da EDP, que vêm permitir mais um passo na 

eliminação das linhas aéreas de Media Tensão que cruzam o aglomerado urbano da 

Vila de São Brás de Alportel. Com esta intervenção ocorrem algumas melhorias 

significativas para a população: 

 Eliminação do traçado aéreo da FR15-186 SE, entre São Brás de Alportel e 

Vilarinhos, a qual colide com o edificado, em particular com o parque de 

estacionamento da área comercial “Lidl” e com as moradias existentes nesta área; 

 Eliminação do traçado aéreo, sobre a rotunda da Calçada, na Variante Sul, junto 

ao Parque de Manobras; 
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 Substituição do atual traçado aéreo da linha FR 15- 187 - Machados desde a 

Rotunda da EN2, Variante Sul, entrada de São Brás de Alportel, até à Subestação 

Elétrica de São Brás de Alportel, que se encontra a nascente da zona comercial 

“LIDL”; 

 Estabelecimento de traçado subterrâneo na zona da rotunda da EN2, Variante 

Sul, entrada de São Brás de Alportel, com a ER 270, resguardando a sua zona 

envolvente. 

 

XI. MEIO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E NATUREZA. 

i. PASSEIOS NATUREZA CICLO 2015. 

A câmara municipal promoveu, no dia 25 de outubro, a mais um “Passeio Natureza” 

orientado e interpretado com a colaboração da Associação Al-Portel, com um percurso 

temático para conhecer mais e melhor as paisagens são-brasenses. Este foi um passeio 

associado a uma reflexão conjunta, a momentos de convívio e partilha sobre o passado, 

mas também sobre o futuro da construção das paisagens do município. 

ii. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL – QUINTA DO PERAL. 

Os Sábados na Quinta foram dedicados a Vamos conhecer melhor os animais da 

Quinta, Vamos aprender a fazer queijo fresco, Vamos aprender com a Equipa do Centro 

de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, Vamos colher marmelos e 

aprender a fazer Marmelada, respetivamente a 3, 10, 17 e 31 de outubro. E Vamos 

conhecer de perto e alimentar os animais da Quinta, Vamos aprender a semear espécies 

de árvores autóctones, respetivamente a 7 e 14 de novembro. 

» No sábado 31 de outubro, “Dia das Bruxas”, a Fonte Férrea foi o palco escolhido 

para encontrar misteriosos e, por vezes, bizarros animais que habitam aquele espaço 

e descobrir alguns dos hábitos noturnos das corujas, o que comem os morcegos ou 

porque cantam as cigarras. Pelas mãos do biólogo Mário Carmo os participantes 

neste desafio puderam observar e conhecer bem de perto a vida noturna dos muitos 

habitantes do Parque da Fonte Férrea. 
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» No passado dia 6 de outubro, o Centro de Interpretação e Educação Ambiental 

de São Brás de Alportel – Quinta do Peral, procurou sensibilizar os alunos da Escola 

EB1 n.º2 para os cuidados a ter com a natureza com a libertação de um peneireiro-

vulgar, um falcão pequeno, que foi o ponto alto de uma manhã repleta de atividades 

dinamizadas pelo RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais 

Selvagens, no âmbito da sua visita à Escola EB1 n.º 2 para promover duas sessões 

informativas sobre a fauna autóctone do Algarve, e na qual participaram os alunos 

de cinco turmas daquela Escola. Todos os anos o Centro apresenta um plano 

diversificado de iniciativas de caráter pedagógico direcionadas para o público 

infanto-juvenil, desde sessões informativas, passeios guiados, ateliês de trabalhos 

manuais, devolução de animais à Natureza ou plantação de árvores, conseguindo 

aproximar centenas de crianças e jovens da realidade do mundo natural. 

 

XII. CULTURA. 

i. FEIRA DO LIVRO DO CENTENÁRIO. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta de redução dos valores de venda ao 

público das edições camarárias abaixo referidas, com um desconto de 20% nas 

edições anteriores ao centenário e 10% nas edições publicadas no âmbito do 

programa comemorativo. Tal ocorre no âmbito da Feira do livro do Centenário, 

realizada no mês em que se assinala, a 5 de outubro, a celebração do dia da 

Implementação da República. 

EDIÇÃO DO CENTENÁRIO (10%) PREÇO (EM €) PREÇODE FEIRA 

Breve História de São Brás 12,00  €10,80 

Ao Encontro de Bernardo de Passos 12,00 €10,80 

Retalhos 12,00 €10,80 

Desafiando o Destino, História da Minha Vida 9,00 €8,10 

Suberina  15,00 €13,50 

EDIÇÕES ANTERIORES(20%) PREÇO PREÇODE FEIRA 

Testamento Politico de João Rosa Beatriz 15,00 €12,00 

Estudos sobre a 1ª.  República em São Brás e Faro 12,50 €10,00 

90 Anos de Memória 15,00 €12,00 

Quem do Alto Olhar 8,50 €6,80 
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Pretende esta iniciativa promover uma mais vasta difusão das edições camarárias, 

nomeadamente as que foram editadas pelo Programa de comemorações do 

Centenário do Município, bem como as que incidem sobre a sua história; e acrescer 

assim a oportunidade de acesso ao livro, enquanto objeto de cultura e nomeadamente 

ao conhecimento da história local. 

(Reunião – 06/10/2015) 

ii. BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO. 

| HOMENAGEM A ESTANCO LOURO | 

No dia 6 de novembro, a Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel celebrou o 12º 

aniversário de atribuição do nome Dr. Estanco Louro como patrono deste espaço de 

cultura ao som do recital “Lendas do País do Sul”. 

Com início pelas 16h30, este espetáculo protagonizado por Afonso Dias mostrou o 

trabalho de tributo a Ataíde de Oliveira e outros etnógrafos algarvios, em especial o 

Dr. Estanco Louro. Um recital de canções, poemas e contos tradicionais que conduziu 

o público numa deliciosa viagem pelo Romanceiro e Cancioneiro do Algarve. 

O são-brasense Manuel Francisco do Estanco Louro foi advogado, professor, 

investigador, e notabilizou-se no campo das letras, deixando uma obra volumosa, com 

diversos estudos nas áreas, desde a linguística – gramática, dialectologia, toponímia, 

etnografia algarvia, estudos camoneanos e ensaios diversos de literatura portuguesa. 

| ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ESTANCO LOURO | 

Após o período de férias, em outubro, a Biblioteca Municipal retomou as suas 

atividades regulares de periodicidade mensal: “Contos na Quinta”, “Hora do Conto”, 

“Sábados fantásticos”, entre outros. 

 “Hora do Conto”. 

Decorreu na Biblioteca Municipal a "Hora do Conto", onde se abriu o baú das 

recordações e se descobre o mundo fantástico dos contos. 

 “Sábados fantásticos”. 

Nas tardes de sábado, 3 de outubro e 7 de novembro, decorreram “Sábados 

Fantásticos” no espaço da Biblioteca Municipal, dedicados à estratégia articulada com 

o fantástico e aos jogos de tabuleiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Topon%C3%ADmia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_portuguesa
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 “Tapete Voador”. 

As tardes de sábado foram preenchidas por agradáveis sessões de histórias para toda 

a família, no setor infantil da Biblioteca Municipal. No dia 10 de outubro ouviram-se 

alguns contos dos tempos dos nossos avós. 

 “Música para bebés e crianças”. 

Decorreu no dia 31 de outubro, na sala João Belchior Viegas, sessão de música para 

bebés e crianças, dinamizada pelo músico e professor Ricardo Silva. 

iii. ATIVIDADES DO CENTRO EXPLICATIVO E DE ACOLHIMENTO DA CALÇADINHA. 

 “”Qoisas” de Ciência para Miúdos e Graúdos”. 

Realizou-se no 1.º sábado de outubro, dia 3, um ateliê para crianças dos 6 aos 12 anos. 

 “Cores, cheiros e sabores do Outono”. 

E no 12.º sábado de outubro, dia 10, um ateliê para “mini-cientistas”, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 5 anos. 

iv. ESPETÁCULOS. 

 “Banda de Música da Força Aérea Portuguesa” 

Organizado em parceria pela Associação Cultural Sambrasense e Câmara Municipal, 

com o apoio da Junta de Freguesia e Instituto Português do Desporto e Juventude, e 

no âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Música 2015, decorreu um 

concerto da Banda de Música da Força Aérea Portuguesa, no passado dia 2 de 

outubro, no CineTeatro São Brás, o qual contou com uma sala cheia e entusiasmada. 

v. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS. 

| CARTES – Associação do Conservatório D’Artes de São Brás de Alportel | 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

€ 3.000,00 (três mil euros) para a CARTES - Associação do Conservatório d’artes de 

São Brás de Alportel na sequência de pedido formulado pela mesma a solicitar a 

atribuição de um apoio para a aquisição de equipamento. 
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A CARTES é uma nova associação são-brasense que apresenta um novo projeto de 

formação musical, que merece apoio do município enquanto defensor do acesso à 

cultura por parte dos munícipes. 

(Reunião – 19/10/2015) 

vi. REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURO NO MAUSOLÉU DA FAMÍLIA PASSOS. 

A câmara municipal participou no desenvolvimento das obras de conservação e 

restauro no mausoléu da família Passos, no âmbito de um Protocolo Tripartido, 

celebrado entre a família Passos, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. 

Esta obra foi adjudicada à empresa são-brasense J. G. Benedito, Lda. em estreita 

colaboração com a equipa de Conservação e Restauro do Museu Municipal de Faro, 

numa parceria criada entre a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e Faro sendo 

que os trabalhos de manutenção desta estrutura edificada há mais de 7 décadas 

integram serviços de limpeza, pintura de paredes, manutenção da impermeabilização 

da cobertura, conservação e restauro da porta, dos painéis relevados, dos vãos e dos 

remates existentes. 

Esta intervenção surte na sequência do protocolo de cedência de Espólio Artístico da 

Família Passos ao Município, celebrado entre representantes da Família Passos, 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia em agosto de 2014. 

 

XIII. DESPORTO, RECREIO E TEMPOS LIVRES. 

i. UNIÃO DESPORTIVA E RECREATIVA SAMBRASENSE - ATRIBUIÇÃO DE APOIO. 

A Câmara Municipal deliberou, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 6.000,00 (seis mil euros) à 

União Desportiva e Recreativa Sambrasense, na sequência da sua solicitação de 

apoio monetário para fazer face a despesa com obras de construção, manutenção e 

ampliação de anexos de apoio ao bar no campo de futebol “Sousa Uva”. 

(Reunião – 22/09/2015) 
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ii. RALLYE CASINOS DO ALGARVE 2015. 

São Brás de Alportel recebeu, no dia 7 de novembro, a nova edição do Rallye Casinos 

do Algarve. A prova decorreu no fim de semana no sul do país e voltou a integrar o 

Campeonato Nacional de Ralis. 

O município são-brasense partilhou com o concelho de Loulé o palco do Rallye 

Casinos do Algarve, que decorreu nos dias 7 e 8 de novembro. A prova algarvia foi a 

última etapa do Campeonato Nacional de Ralis, onde se conheceram os grandes 

vencedores da temporada 2015, e integrou ainda o Campeonato FPAK de Ralis do Sul. 

Em São Brás de Alportel ocorreu no sábado, dia 7, a concentração de viaturas e pilotos 

na Avenida da Liberdade pelas 13h00. No mesmo local houve, entre as 14h00 e as 

15h30, uma partida a cada 2 minutos. As Provas Especiais de Classificação passaram 

pelos sítios da Cova da Muda e Cabeça do Velho e decorreram entre as 14h20 e as 

17h00, havendo uma ronda dupla pelos troços definidos. 

Para este efeito a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

transferência de € 1.060,00 (mil e sessenta euros) para o Clube Automóvel do 

Algarve, com sede em Loulé, perante um pedido formulado pelo mesmo a solicitar 

um apoio financeiro para a realização da prova Rally Casinos do Algarve por entender 

contribuir para a defesa do desporto e constituir uma oportunidade de promover o 

município nas suas potencialidades para desportos desta natureza, como sendo um 

dos seus potenciais turísticos. 

(Reunião – 19/10/2015) 

 

XIV. JUVENTUDE. 

i. PROJETO DESIGN & OFÍCIOS NA EXPERIMENTA DESIGN 2015 

O Projeto “Design & Ofícios”, promovido em parceria pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel e pela Associação de Designers do Sul, estará presente na Bienal de 

Design – Experimenta Design 2015, o evento de maior relevância nacional ao nível do 

Design. Esta iniciativa inicia-se no dia 12 de novembro no Porto e Matosinhos e 

prossegue de 13 de novembro a 20 de dezembro em Lisboa, com diversos espaços de 
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cultura e um vasto programa de atividades composto por diferentes exposições e 

conferências. 

O Projeto Design & Ofícios foi criado com o intuito de unir a tradição à inovação, 

juntando os mestres dos ofícios tradicionais do Algarve, detentores das técnicas 

ancestrais aos jovens designers, detentores dos mais modernos conhecimentos e 

técnicas, dando origem a peças únicas, inovadores, ecológicas e sustentáveis. 

Anualmente este projeto marca encontro com artesãos e criativos numa Residência 

Criativa, num antigo largar de azeite, atual oficina de carpintaria do município são-

brasense, durante um fim de semana em que a criatividade alia-se à tradição e são 

desenvolvidos projetos experimentais, no âmbito do eco design, artesanato 

contemporâneo e artes decorativas. 

 

XV. COMÉRCIO, MERCADOS E FEIRAS. 

i. MERCADO MUNICIPAL. 

O Mercado Municipal, nos meses de outubro e novembro, foi espaço de múltiplas 

iniciativas: “A Biblioteca Fora de Si”, a 10 e 24 de outubro; a “Ação de 

empreendedorismo local”, com a participação da empresa ERA São Brás, a 3 de 

outubro e a apresentação da empresa Fábrica do Fitness, a 17 de outubro; as “Mostras 

de artesanato”, com a artesã Vanda de La Salete, a 3 de outubro e com a artesã 

Andreia Bruno, a 10 de outubro e com a participação de Luisa Cunha, a 14 de 

novembro; a “Mostra de produtos”, com a participação da Fazenda do Crê, no dia 24 

de outubro; e a “Demonstração gastronómica” que dinamiza a manhã do último 

sábado de cada mês, e no dia 24 de outubro contou com a participação de chef 

Jederval Santos na Rota dos Sabores do Mundo. 

ii. MERCADINHO DOS PRODUTORES. 

Em todos os sábados do mês, o Mercado Municipal, acolheu o mercadinho dos 

produtores onde os produtos locais marcam presença e fazem a delicias de quem por 

eles passa e / ou disfruta. 
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iii. FEIRA DAS ANTIGUIDADES E VELHARIAS. 

Nos terceiros domingos de outubro e novembro como usual, realizou-se a Feira das 

Antiguidades e Velharias, no espaço do Parque Roberto Nobre, dando oportunidade a 

encontrarem-se objetos diversos de outros tempos mas para muitos de grande 

interesse e estima. 

iv. MERCADINHO DE JARDIM DE ARTESÃOS E PRODUTORES. 

Também sempre no terceiro domingo dos meses de outubro, tem lugar o Mercadinho 

de Jardim: Mercadinho de Artesãos e Produtores, organizado pela câmara municipal, 

no Jardim Carrera Viegas, uma iniciativa com o objetivo de promover o artesanato e 

produção local. 

 

XVI. TURISMO. 

i. PROTOCOLO DE PARCERIA COM ASSOCIAÇÃO AUTOCARAVANISTA DE PORTUGAL - CPA 

Foi deliberada pelo executivo municipal a assinatura do Protocolo de Parceria com a 

Associação Autocaravanista de Portugal – CPA cujo objetivo recai na colaboração 

mútua com o intuito de promover a divulgação do Município, enquanto destino 

turístico. Esta ação dá continuidade ao trabalho que está a ser desenvolvido pela 

autarquia ao nível da atratividade deste setor turístico, nomeadamente com o projeto 

em curso para a criação de um parque de serviço para autocaravanas. 

(Reunião – 17/11/2015) 

ii. PROGRAMA “NOVO RESIDENTE” 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o programa “Novo Residente” que consiste 

numa estratégia, de acolhimento aos novos residentes no município, desenvolvida em 

parceria com o setor imobiliário do concelho, a qual se consubstancia na realização de 

uma cerimónia de boas-vindas, no edifício dos Paços do Município, durante a qual será 

entregue um estojo contendo informações úteis sobre o município permitindo ao 

novo residente ter um conhecimento geral quer do concelho quer das atividades 

desenvolvidas pela autarquia. Esta cerimónia contará ainda com uma visita guiada, ao 



 

Informação do presidente da câmara à assembleia municipal, de 25 de novembro de 2015 Página 31 de 32 

edifício da Câmara Municipal, de modo a dar a conhecer os serviços municipais. Este 

programa funcionará em estreita colaboração com as agências imobiliárias. 

(Reunião – 17/11/2015) 

iii. PROJETO VIA ALGARVIANA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO ALMARGEM. 

A Câmara Municipal deliberou, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art. 33º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, atribuir a verba no valor de € 1.744,97 (mil e setecentos e 

quarenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos), perante a solicitação remetida 

pela Associação Almargem, de um apoio financeiro para assegurar o funcionamento 

da Via Algarviana. 

(Reunião – 22/09/2015) 

 

XVII. PATRIMÓNIO. 

i. “PRESERVAÇÃO DE PATRIMÓNIO RURAL”. 

O Município de São Brás de Alportel continua a apostar na preservação do seu 

património rural, valorizando os pequenos espaços públicos que guardam a 

identidade dos lugares. Recentemente, a autarquia procedeu à requalificação de um 

antigo poço no sítio da Campina, numa parceria da Câmara Municipal com a Junta de 

Freguesia. 

Após a pavimentação do espaço, executada pela Divisão Técnica Municipal, Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel reuniram esforços para efetuar 

o calcetamento da zona envolvente do Poço, bem como respetiva pintura.  

No sítio de Campina existe uma grande variedade de fontes e poços que, há largos 

anos atrás, abasteciam a comunidade local de água potável. À semelhança dos 

restantes, este poço resulta de uma nascente existente no local, devido à proximidade 

de camadas aquíferas. 

ii. ATRIBUIÇÃO DE APOIO À FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

€ 5.000,00 (cinco mil euros) para a Igreja Paroquial de São Brás de Alportel, perante 
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um pedido da mesma a solicitar a atribuição de um subsídio para apoiar as despesas 

de restauro da Capela do Alportel. 

(Reunião – 19/10/2015) 

 

XVIII. OUTROS ASSUNTOS. 

i. VOTO DE LOUVOR - X-DREAM – BLASIUS. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar um voto de louvor à equipa são-brasense de 

downhill Xdream/Município de São Brás de Alportel/Motoclube de Faro por ter sido a 

grande vencedora da Taça de Portugal de Downhill 2015, no fim de semana de 26 e 27 

de setembro, no município de Mujães, Viana do Castelo, uma conquista alcançada 

pela 4ª vez na história da equipa. 

No decorrer do ano de 2015, a equipa ganhou todas as provas em que participou em 

termos coletivos, num universo total de 23 equipas federadas, sendo a primeira vez 

que se consegue o pleno na Taça de Portugal. 

(Reunião – 06/10/2015) 

ii. VOTO DE LOUVOR - CLUBE DE ARTES MARCIAIS. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar um voto de louvor ao Clube de Artes Marciais 

de São Brás de Alportel pelo trabalho desenvolvido em prol do desporto, junto da 

comunidade são-brasense. A par da relevante qualidade na formação desportiva, a 

associação é uma verdadeira escola de cidadania de crucial importância para o 

crescimento pleno e saudável dos jovens e a recente participação da atleta são-

brasense Andreia Inácio, em Munique, na Alemanha, a disputar o Título Mundial WKU 

Low Kick - Classe A (Profissional), no passado dia 25 de setembro foi bem prova do 

trabalho de excelência desenvolvido por esta associação. 

(Reunião – 06/10/2015) 

⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙⋘⋙ 

São Brás de Alportel, 20 de novembro de 2015 

O Presidente da Câmara Municipal 

Vitor Manuel Martins Guerreiro 


