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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 2/2011 

da reunião ordinária de 18 de Janeiro de 2011 

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

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

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 822.584,22 euros dos quais 

819.811,05 euros em contas de depósito à ordem, 1000,00 euros em fundo de maneio, 

1.734,79 euros em numerário e 38,38 euros 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 redacção 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 redacção 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:-----------  

 --------  – Procº n.º 64/2006, de Maria José Martins Calca – Construção de moradia 

unifamiliar, em Alportel; -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Abertura de procedimento concursal para a ocupação, a termo resolutivo certo, de 

um posto de trabalho de Assistente Operacional (Motorista de Pesados); --------------------------  

 --------  – Alargamento de Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica; ------------------  

 --------  – Normas do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor”;--------------------------------------  

 -------- 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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 -------- 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

Presidente da Câmara, relativa à primeira alteração orçamental para dois mil e onze, que a 

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 1/2011 -----------------------------------  

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço de verba orçamentais 

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

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

 -------- Despesas aquisição de bens e serviços na Divisão de Educação Sócio-Cultural e 

Apoio ao Desenvolvimento no tocante a despesas correntes. -----------------------------------------  

 -------- Investimento em edifícios municipais e equipamento básico no Departamento Técnico 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Investimento em equipamento básico na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio 

ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. ----------------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de vinte e três mil e duzentos euros, se pode 

recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais. ----------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

alteração ao orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois 

mil e onze, remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. -----------------  

 -------- ABERTURA DO PROCEDIMENTO PARA REVISÃO DO PDM DE S. BRÁS 

DE ALPORTEL:- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: -------------  

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

 -------- “REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL ---  

 -------- O plano director municipal (PDM) de São Brás de Alportel eficaz pela Resolução do 

PROPOSTAS 
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Conselho de Ministros n.º 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da República de 19 

de Julho de 1995, I série, com a redacção dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no DR 

II Série, n.º 99 de 22 de Maio, tem sido o instrumento fundamental de gestão do território 

municipal que, com todas as insuficiências que se lhe possam apontar, teve o mérito de 

clarificar as regras de uso, ocupação e transformação do solo, no município de São Brás de 

Alportel. É tempo pois, de realizar uma análise e reflexão profundas que permitam sustentar 

as bases do que se ambiciona para este território, para esta população, no futuro próximo. ---  

 -------- Assim, decorridos praticamente 16 anos sobre a entrada em vigor do PDM e tendo em 

consideração a fundamentação do relatório que se apensa a esta informação, propõe-se que 

seja desencadeado o processo de revisão do PDM de São Brás de Alportel, nos termos 

Decreto-lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 46/2009 

de 20 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 181/2009 de 7 de Agosto (Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial – RJIGT) e da Portaria n.º 1474/2007 de 16 de 

Novembro, definindo-se como prazo de 3 anos para a conclusão desse processo, pugnando 

sempre que possível pelo seu encurtamento. Os objectivos desta revisão do PDM encontram-

se plasmados no relatório já mencionado e conhece-se a necessidade de juntamente se 

realizar a Avaliação Ambiental Estratégica de acordo com o Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 

de Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Caso a deliberação seja no sentido favorável à presente proposta propõe-se também: 

A abertura do período de participação pública de 30 dias (a contar a partir da data de 

publicação em Diário da República), para formulação de sugestões e a apresentação de 

informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do processo 

de revisão do Plano (RJIGT, artigo 77º.2). --------------------------------------------------------------  

 -------- A comunicação à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

o teor da deliberação, solicitando a marcação duma reunião preparatória apresentando uma 

proposta da constituição da comissão de acompanhamento. Deve ser garantida a integração 

da Comissão de Acompanhamento das entidades às quais, em virtude das suas 

responsabilidades ambientais especificas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes 

da aplicação do plano, as quais exercem na comissão de acompanhamento as competências 

consultivas atribuídas pelos artigos 5º e 7º do Decreto-lei n.º 232/2007 de 15 de Junho, e 

acompanham a elaboração do Relatório Ambiental (RJIGT, artigo 75º-A, n.º2). -----------------  

 -------- A realização de análise à necessidade de suspender parcialmente o PDM na área de 
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intervenção do plano de pormenor de intervenção em espaço rural do Peral, associado à 

expansão da pedreira n.º 4517 que se encontra a decorrer, tal como intenção demonstrada na 

Reunião de Câmara de 01 de Julho de 2008. -----------------------------------------------------------  

 -------- Caso seja considerada viável a presente proposta pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel deve tomar-se os seguintes procedimentos: -----------------------------------------  

 -------- 1 - Fazer publicar a deliberação na 2ª Série do Diário da República (RJIGT, Artigo 

148º.4 b); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Divulgar a deliberação na comunicação social (dois jornais diários, num 

semanário de grande expansão nacional e no boletim municipal caso exista) e na página da 

internet do município (RJIGT, artigo 74º.1, artigo 149º.2). -------------------------------------------  

 -------- 3 - Iniciar o procedimento adequado para dotar este processo de recursos para a sua 

realização, possivelmente recorrendo a equipa (s) externas garantindo a eficácia e eficiência 

exigidas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Aprovar a presente proposta; --------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Publicar a presente deliberação na II série do Diário da República; -----------  

 -------- Terceiro – Iniciar o procedimento adequado para dotar o processo de recursos para a 

sua realização, podendo recorrer-se a equipas externas; -----------------------------------------------  

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A OCUPAÇÃO, 

POR TEMPO INDETERMINADO, DE UM POSTO DE TRABALHO DE TÉCNICO 

SUPERIOR (AMBIENTE):- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, 

Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: -------------  

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

 -------- “Abertura de procedimento concursal para ocupação, por tempo indeterminado, de 

um posto de trabalho de Técnico Superior (Ambiente), para a Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos (DASU) ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta que se encontra previsto no mapa de pessoal para o presente ano de 

2011 um posto de trabalho por tempo indeterminado na carreira/categoria de Técnico 

Superior (Ambiente), cuja habilitação literária exigida é Biologia e Geologia na variante de 

Educação Ambiental e, considerando que este posto de trabalho é actualmente assegurado 

por um Técnico Superior, em regime de contrato a termo resolutivo certo que finda já no 

próximo dia 19 de Maio de 2011. -------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Considerando que é da responsabilidade do técnico que ocupa este posto, coordenar 

o Centro de Interpretação e Educação Ambiental - “Quinta do Peral”, nomeadamente, na 

preparação e acompanhamento de todas as actividades existentes na Quinta, bem como 

apoiar a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, no que diz respeito ao Serviço de 

Educação Ambiental.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão, de acordo com o disposto n.º 3 do art. 10º da Lei n.º 12-

A/2010, de 30 de Junho, a abertura de procedimento concursal comum, para a contratação 

por tempo indeterminado de um Técnico Superior (Ambiente), para o Sector de Educação 

Ambiental da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos. ----------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda, por ser mais eficiente e dada a urgência, recorrer, desde logo, ao 

recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, ou determinável, ou ainda sem relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida, nos termos do n.º 6 do artigo 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, sendo no entanto garantidas as prioridades de recrutamento definidas nos termos 

da lei em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal, por concordar com a presente proposta, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal para a ocupação, por tempo 

indeterminado, de um posto de trabalho de Técnico Superior (Ambiente), para a Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A OCUPAÇÃO, 

POR TEMPO INDETERMINADO, DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DE 

TÉCNICO SUPERIOR (PSICOLOGIA CLÍNICA):- Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a 

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

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

 -------- “Abertura de procedimento concursal para ocupação, por tempo indeterminado, de 

dois postos de trabalho de Técnico Superior (Psicologia Clínica), para a Divisão de 

Educação, Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento (DESCAD) ------------------------------  

 -------- Em 2002 foi criado o Serviço Municipal de Psicologia, dividido em dois gabinetes, o 

Gabinete Municipal de Psicologia da Criança e Adolescente, que dá apoio às escolas ao 

nível do apoio psicológico para crianças oriundas de meios sociais mais desfavorecidos, bem 

como ao nível da orientação escolar e profissional; e o Gabinete Municipal de Psicologia do 
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Idoso, que dá apoio psicológico aos idosos com baixos recursos, desenvolvendo um trabalho 

social da maior importância. Cabe igualmente ao Serviço Municipal de Psicologia o 

importante trabalho de acompanhamento técnico, por parte da autarquia, da Comissão 

Municipal de Protecção de Crianças e Jovens em risco, estrutura esta que está a iniciar o seu 

funcionamento. Este Serviço presta ainda apoio aos serviços sociais da Câmara Municipal. --  

 -------- Todo este trabalho do Serviço Municipal de Psicologia é assegurado por dois técnicos 

superiores, contratados em regime de contrato a termo resolutivo certo cujo término terá 

lugar a curto prazo. Nesta circunstância, e de modo a assegurar a continuidade deste 

trabalho de relevo para o bem-estar da população PROPONHO a este órgão a abertura de 

procedimento concursal comum, para a contratação por tempo indeterminado de dois 

Técnicos Superiores (Psicologia Clínica), para a Divisão de Educação Sócio-Cultural e 

apoio ao Desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda, por ser mais eficiente e dada a urgência, recorrer, desde logo, ao 

recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, ou determinável, ou ainda sem relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida, nos termos do n.º 6 do artigo 6º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, sendo no entanto garantidas as prioridades de recrutamento definidas nos termos 

da lei em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal, por concordar com a presente proposta, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal para a ocupação, por tempo 

indeterminado, de dois postos de trabalho de Técnico Superior (Psicologia Clínica), para a 

Divisão de Educação, Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento. --------------------------------  

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A OCUPAÇÃO, A 

TERMO RESOLUTIVO CERTO, DE UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL (MOTORISTA DE PESADOS):- Foi presente uma proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se 

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

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

 -------- “Ocupação de 1 posto de trabalho, a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional (Motorista de Pesados), para o Sector do Armazém, Parque de 

Viaturas e Oficinas -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em conta a necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho a termo 

PROPOSTAS 
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resolutivo certo, na carreira/categoria de assistente operacional (Motorista de Pesados), 

para o Serviço de Ambiente e Limpeza Urbana, no âmbito do trabalho de recolha de resíduos 

sólidos urbanos, motivada pelo término do contrato a termo resolutivo certo do trabalhador 

José Sebastião Martins, já no início do mês de Fevereiro.  -------------------------------------------  

 -------- Considerando que a continuidade deste Serviço é imprescindível para assegurar os 

níveis desejados de qualidade ambiental, bem como higiene e salubridade pública e, 

verificando-se que para a categoria em causa existe uma reserva de recrutamento interna, 

prevista no n.º 1 do art. 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, constituída com 

base no procedimento concursal n.º 01/2009, o qual visou o preenchimento de 1 posto de 

trabalho, a termo resolutivo certo para a categoria de assistente operacional (motorista de 

pesados), cuja lista de ordenação final foi homologada em 16 de Dezembro de 2009.-----------  

 -------- PROPONHO a este órgão a utilização da reserva de recrutamento constituída no 

âmbito da homologação da lista de ordenação final do procedimento concursal comum para 

a contratação a termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Motorista de Pesados), 

verificando-se que o mencionado procedimento concursal se encontra no prazo de validade, 

nomeadamente de 18 meses, conforme o previsto na lei.  ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o procedimento. ------------  

 -------- ALARGAMENTO DE APOIO A INTERNAMENTO EM COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA:- Foi presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa 

ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------  

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

 -------- “Alargamento de apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica-------------------  

 -------- A 19 de Janeiro de 2010, em resposta a uma solicitação apresentada pelo Instituto da 

Droga e da Toxicodependência, e por considerar o combate às dependências uma área de 

acção da maior relevância na construção de uma comunidade inclusiva, a Câmara Municipal 

aprovou uma proposta de concessão de apoio ao internamento em comunidade terapêutica de 

um jovem munícipe são-brasense.-------------------------------------------------------------------------  

 -------- Decorrido um ano, regista-se com satisfação que este jovem completou já os 12 meses 

de tratamento previstos inicialmente, o que é revelador do seu empenho na recuperação e 

constitui um excelente prognóstico para a sua desejável reintegração social.---------------------  

 -------- De modo a completar este tratamento, aquele instituto considera imprescindível que o 

jovem prossiga na comunidade terapêutica durante mais um período de 6 meses, para que a 
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recuperação possa consolidar-se plenamente. ----------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, no exercício das suas competências e atribuições, na área social, a 

Câmara Municipal procura, dentro das suas possibilidades financeiras, e em parceria com o 

Instituto da Droga e da Toxicodependência, prestar apoio no tratamento e recuperação de 

toxicodependentes, residentes na área do município, oriundos de meios social e 

economicamente carenciados, de modo a possibilitar a sua reabilitação e integração na 

comunidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesta circunstância, e em resposta a uma solicitação apresentada pela Comunidade 

Terapêutica que acolhe o jovem em causa e conforme informação prestada pelo Instituto 

da Droga e da Toxicodependência, proponho o alargamento, durante um período de 6 

meses, do apoio mensal concedido à Comunidade Terapêutica Horta Nova – Caritas 

Diocesana de Beja, no valor de 70,00 euros, para fazer face às despesas inerentes ao 

internamento do utente António Aleixo.” --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 70,00 (setenta 

euros) por mês, durante 6 meses. Dê-se conhecimento à Secção de Contabilidade. ---------------  

 -------- NORMAS DO CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR”:- Foi presente 

uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, relativa ao assunto em epígrafe, que a 

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

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

 --------------------------------------- “Mês Romântico 2011 ----------------------------------------------  

 ------------------- Proposta de Normas do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor” -------------  

 ----------------------------------------- Edição Sénior – 2011 ----------------------------------------------  

 -------- 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 

actividades 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 activa desta quadra. ----------------------------------------------------------  

 -------- Em 2011, a Câmara Municipal pretende reeditar esta iniciativa, no âmbito do 

PROPOSTAS 
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programa comemorativo “Mês Romântico 2011”, que se realiza no decurso do mês de 

Fevereiro, evocando as tradições seculares de São Valentim. ---------------------------------------  

 -------- Neste sentido, propõe-se o seguinte conjunto de normas para a melhor 

regulamentação desta iniciativa: --------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- 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 projecto de criação da Universidade Sénior de São Brás de Alportel. -----  

 -------- 2. Nesta edição, a iniciativa será coordenada, em parceria, pelo Gabinete Municipal 

de Psicologia do Idoso da Câmara Municipal e pela Secção de Educação e Intervenção 

Comunitária da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. ----------------------------------------  

 -------------------------------------------- II. DOS OBJECTIVOS --------------------------------------------  

 -------- A Edição Sénior do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor” tem por objectivos: ------  

 -------- 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 actividade 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 

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 



     

 

Reunião de 2011/01/18  Página 15 

tipo), podendo apresentar-se sob a forma de prosa ou de poesia. -----------------------------------  

 -------- 4. Os trabalhos deverão ser entregues até dia 10 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 ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Correcção 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 vai ser 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://www.cm-sbras.pt), mantendo-se o anonimato, caso seja esse 

o desejo expresso pelo concorrente. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ IX. DOS CASOS OMISSOS -----------------------------------------  

 -------- Os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e resolvidos pela 

PROPOSTAS 
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organização desta iniciativa literária.” ------------------------------------------------------------------  

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

como as normas do concurso. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº Nº 6/2010, DE MARIA ALBERTINA MARTINS GONÇALVES 

GOMES DA COSTA – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM DE 

ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS EM FONTE DA MURTA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 6/2010, em que Maria Albertina Martins 

Gonçalves Gomes da Costa, residente na Rua Guilherme Centásio, n.º 18 – 1º Esq., 

freguesia da Sé, município de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de armazém para estabelecimento de bebidas num prédio de que é 

proprietária no sítio da Fonte da Murta, neste município. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

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

termos da informação técnica de 14 de Janeiro de 2011, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar a requerente que deverá cumprir o 

solicitado no ponto 2 da informação supra referida aquando da entrega das especialidades, sob 

pena de demolição dos referidos anexos. ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão da requerente a implementação de um Estabelecimento de 

Bebidas, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: ------------------  

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

 -------- 1 - Pretende a requerente a instalação de um Estabelecimento de Bebidas, localizado 

em Fonte da Murta, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 12267/19990413. -  

 -------- 2 - Atendendo à Planta de Implantação e ao Registo da Conservatória apresentado 

deverá a requerente indicar o número do processo de obras que deu origem à edificação 

existente localizada a oeste da propriedade, situação já solicitada em informações anteriores. 

Assim deverá o executivo pronunciar-se sobre o assunto em questão. ------------------------------  

 -------- 3 - A requerente pretende adaptar este armazém para um Estabelecimento de Bebidas, 

trata-se de um estabelecimento de prestação de serviços cujo funcionamento envolve riscos 

para a saúde e segurança das pessoas, regendo-se a utilização pretendida pelas disposições 

do Decreto-Lei nº 234/2007, de 19 de Junho e Decreto-Lei nº 20/2008, de 27 de Novembro – 

Regime Jurídico da Instalação e do funcionamento dos estabelecimento de restauração e 

bebidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Deverá o estabelecimento estar de acordo com o parecer nº 6/2010 do Centro de 

REQUERIMENTOS 
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Saúde de São Brás de Alportel pelos seguintes pontos: ------------------------------------------------  

 -------- ……”não existe inconveniente do ponto de vista destes serviços, devendo ter em 

atenção de que o pé direito da zona do público e de serviços deve cumprir a legislação em 

vigor (3m). “--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Atendendo à Segurança Contra Incêndios alertamos que seja efectuada e 

garantida a iluminação de emergência nos percursos de evacuação. -------------------------------  

 -------- 6 - Aquando da vistoria a requerente deverá, comunicar ao instalador da Central de 

Detecção a sua presença para se efectuarem os ensaios necessários; ------------------------------  

 -------- 7 - Deverá apresentar a declaração da instalação do termoacumulador ou 

esquentador caso exista, de acordo com a portaria 1081 de 24 de Outubro de 91. ---------------  

 -------- 8 - Tratando-se de um espaço comercial referente a Bebidas, qualquer publicidade ou 

toldos no referido estabelecimento deverá ser devidamente licenciada. ----------------------------  

 -------- 9 - Mais se informa que o equipamento de ar condicionado deverá ser remetido para 

as traseiras do edifício ou para a cobertura de maneira a mão criar impacto visual, sendo 

sem dúvida os elementos que maior peso tem na deformação da imagem arquitectónica da 

Vila. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, não haver inconveniente na pretensão, 

pelo que se emite informação favorável, ressalvando no entanto o supra referido no ponto 

nº 2 da presente informação aquando da entrega das especialidades. Deverá as respectivas 

especialidades serem entregues no prazo de 6 meses. -------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete o assunto à consideração 

superior.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 64/2006, DE MARIA JOSÉ MARTINS CALCA – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 64/2006, em que Maria José Martins Calca apresenta um 

requerimento datado de 7 de Dezembro de 2010, no qual apresenta uma exposição acerca da 

substituição de um telhado de uma moradia vizinha, pondo em causa o despacho do Senhor 

Presidente de 2 de Julho de 2010. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar a 

requerente nos termos da informação da fiscalização. -------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA LOJA DE 
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VENDA DE MATERIAIS PARA A ÁREA DE ARTES E ESCOLA DE ARTES, NA 

RUA 25 DE ABRIL:- Presente um requerimento de David Patrício da Silva residente no 

Monte do Moinho das Castanhas, neste município, na qualidade de arrendatário, a solicitar 

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

e consequente exploração de uma loja de materiais para a área de artes e Escola de Artes, na 

Rua 25 de Abril, n.º 17, nesta Vila. -----------------------------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma loja 

de materiais para a área de artes e Escola de Artes, no local pretendido. ---------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA OFICINA DE 

MECÂNICA GERAL, EM MESQUITA ALTA:- Presente um requerimento de Peter 

Alexander Chester-Browne residente no sítio da Mesquita Alta, Caixa Postal 272-A, neste 

município, na qualidade de proprietário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma 

Oficina de Mecânica Geral, no sítio da Mesquita Alta, Caixa Postal 272-A, neste município. --  

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

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

Oficina de Mecânica Geral, no local pretendido. -------------------------------------------------------  

 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2011/01/18  Página 20 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DO CÍRCULO DE LISBOA – PROCESSO 

NEVES & GAGO, LDA:- Presente uma nota de notificação de 11 de Janeiro corrente, 

remetida pelo Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, enviando em anexo a 

sentença relativa ao Proc. n.º 7/2000, de Neves & Gago, Lda. tendo como decisão final julgar 

extinta a instância, por desistência do pedido. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

paga no respectivo ano, uma vez que todas as facturas entraram nos serviços municipais após 

o primeiro dia útil do mês de Janeiro de dois mil e onze, cujo valor global se cifra em 

€ 489.819,46 (quatrocentos e oitenta e nove mil oitocentos e dezanove euros e quarenta e seis 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pagamentos sejam efectuados no ano em curso e logo que possível pela Secção de 

Contabilidade e Tesouraria. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste momento, saiu da sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins, por fazer 

parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a seguir. ----------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício 

n.º 1/11 da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel, 

de 04 de Janeiro de 2011, a solicitar a concessão do subsídio mensal, por forma a dar 

continuidade às actividades que aquela associação vem desenvolvendo. ---------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal para o 

ano em curso no valor de € 12.000,00 (doze mil euros), com início em Janeiro de 2011 à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia 

à Secção da Contabilidade. Foi ainda deliberado, por unanimidade, rectificar o valor aquando 

da assinatura do protocolo a celebrar com a Associação. ----------------------------------------------  

 -------- Neste momento reentrou na sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins para 

poder participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião. -------------------------------  

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

FINANCEIRA ANUAL SUPLEMENTAR:- Presente o ofício n.º SAI/AMAL/3/2011, de 5 

de Janeiro corrente, remetido pela Comunidade Intermunicipal do Algarve a enviar as 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2011/01/18  Página 22 

facturas relativas à contribuição financeira referente ao mês de Janeiro e à contribuição 

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

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

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

contribuição financeira anual suplementar no valor de € 745,00 (setecentos e quarenta e cinco 

euros). Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ---------------------------------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO DA PORTARIA Nº 1334-D/2010, DE 

31 DE DEZEMBRO:- Presente a seguinte informação prestada pela Chefe da Divisão 

Administrativa Municipal acerca do assunto em epígrafe: --------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Alteração da Tabela de Taxas por imposição da Portaria n.º 1334-

D/2010, de 31 de Dezembro -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto veio regular o exercício do direito de livre 

circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos membros das suas famílias no 

território nacional. A Portaria n.º 1637/2006, de 17 de Outubro veio fixar os valores das 

taxas relativas à emissão do certificado de registo permanente do cartão de residência de 

familiar, bem como pelos procedimentos e demais documentos previstos na referida lei. -------  

 -------- A Tabela de Taxas e Licenças do Município de S. Brás de Alportel contém no Quadro 

I – Serviços Diversos e Comuns, no seu ponto 26 os valores fixados pela referida portaria. ---  

 -------- Tendo em consideração que a Portaria n.º 1334-D/2010, de 31 de Dezembro veio 

alterar os valores anteriormente fixados, é necessário adaptar a tabela de taxas do município 

à nova legislação.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim proponho a seguinte alteração à tabela de taxas: -------------------------------------  

 -------- “Quadro I – Serviços Diversos e Comuns ------------------------------------------------------  

26 - Taxas a arrecadar pela emissão dos Certificados de Registo (SEF), a que se referem os 

artigos 14º e 29º da Lei n.º 37/2006, de 9 de Agosto, fixadas pela Portaria n.º 1334-D/2010, 

de 31 de Dezembro ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Emissão do Certificado de Registo ou alteração de dados – 15,00 € -------------------  

 -------- b) 2ª Via do Certificado de Registo (por motivos de extravio, roubo ou deterioração 

dos certificados) – 25,00€ (Taxa de 10,00€ a que acresce a taxa de emissão constante na 

alínea a)); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) 1ª Emissão do Certificado de Registo a Menores de 6 anos – 7,50 € (O valor fixado 
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para a alínea a) é reduzido em 50%);” ------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS DO BAIRRO SOCIAL DE 102 

FOGOS:- Presente uma informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças, a esclarecer 

que os ocupantes dos fogos números 10 e 85 do Bairro Social de cento e dois fogos não 

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

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

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 4 a 17 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 respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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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 6 a 97, 99 a 107 

no valor de 43.184,52 euros; -------------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1 a 4 e 98, no 

valor de 1.681,98 euros; ------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



     

 

Reunião de 2011/01/18  Página 26 

 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

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

 

 

 

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

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

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


