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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º3/2009 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E 

NOVE. --------------------------------------------------  

 
------ Aos quinze dias do mês de Junho de dois mil e nove, na sala de sessões do 

edifício dos Paços do Município realizou-se a terceira sessão ordinária deste ano, 

previamente convocada, contando com a presença dos seguintes elementos: ---------- 

------ José do Carmo Correia Martins, Ulisses Saturnino Duarte Brito, Tomás Manuel 

Gomes da Costa Nunes, Maria Eugénia Passos Rosa Narra, Josélia Maria Gomes 

Mestre Gonçalves, Ivo Manuel dos Santos Tomé é substituído por João José da 

Conceição Nascimento, João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas, Francisco 

Vicente Sousa Silva, Ilídio da Conceição Viegas, Acácio José Madeira Martins, 

César Augusto da Conceição, José Manuel da Costa Dantas, Henrique José 

Machado Nicolau, Norberto Miguel Brito Lopes de Jesus, Paulo Viegas Guerreiro e 

David José Ventura Gonçalves.------------------------------------------------------------------------ 

------ Estavam ainda presentes os Vereadores Vitor Manuel Martins Guerreiro, Judite 

Gil Gonçalves Neves, Joaquim Gago Mendoza e Marlene de Sousa Guerreiro.--------- 

------ Iniciando-se os trabalhos o Presidente da mesa leu o edital que deu origem a 

esta sessão, bem como a correspondência recebida pelo núcleo de apoio da 

Assembleia Municipal destacando os ofícios da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre vários assuntos; ofícios da Escola Secundária José Belchior 

Viegas, do Partido Social Democrata e Partido Socialista  informando dos elementos 

que integrarão a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; Ofícios da Câmara 

Municipal remetendo os assuntos que deram origem à Ordem de Trabalhos; Ofício 
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da GNR remetendo a escala de patrulhamento apeado durante o ano de dois mil e 

oito e dois mil e nove; Ofício da Câmara Municipal informando do ponto de situação 

em que se encontra o concurso da sinalização.--------------------------------------------------- 

------ No período de Antes da Ordem do Dia usou da palavra Francisco Silva para 

dizer que passou num caminho que carece ser reparado com tapete, caminho esse 

que liga a Campina às Mealhas. Quis igualmente saber porque razão o esgoto da 

Barracha ainda não foi ligado ao colector construído pelas Águas do Algarve. ---------- 

------ Respondendo o Presidente da Câmara disse que o caminho em questão faz 

parte de uma empreitada que foi adjudicada recentemente contemplando a 

colocação de tapete desde o cruzamento do Capitão Chambel até à rua do Dr. 

Coelho, por ser este o troço que está em piores condições, o restante será arranjado 

pelos serviços e serão tapados os buracos.-------------------------------------------------------- 

------ Em relação aos esgotos disse que o interceptor está executado, podendo 

apenas a Câmara proceder às ligações particulares com autorização das Águas do 

Algarve e apenas às caixas, o que implica a construção de colectores laterais, 

estando já o projecto concluído e tendo sido já efectuadas algumas ligações, e numa 

próxima fase está já incluído o “Restaurante Sol”.------------------------------------------------ 

------ O Presidente da mesa felicitou os partidos vencedores das últimas eleições. ---- 

------ Passou-se o segundo ponto da Ordem de Trabalhos: “INTERVENÇÃO 

ABERTA AO PÚBLICO” , período durante o qual usou da palavra a munícipe Maria 

Luisa da Palma Barão Martins, residente nos Poços Ferreiros para colocar algumas 

questões relacionadas com a lavagem automática existente junto à sua casa. 

Concretamente quis saber se existe algum estudo de impacto de ruído, se não existe 

gostaria que fosse feito, com as quatro lavagens a funcionar; se existe ou não 

horário de funcionamento porque há cerca de oito anos que aquela lavagem 

funciona trezentos e sessenta e cinco dias das sete da manhã até à meia noite, ou 

mais; a que distância é que a lei prevê a construção de semelhante actividade e as 

casas de habitação e ainda como é possível autorizar a publicidade luminosa que 

está acesa toda a noite e durante o Inverno não deixa dormir ninguém por causa do 

barulho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da mesa disse que vai remeter este assunto para a Câmara para 
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obter as respostas às questões colocadas e posteriormente ser-lhe-ão enviadas.------ 

------ Não tendo havido mais intervenções passou-se ao terceiro ponto da Ordem de 

Trabalhos: “APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

ACERCA D ACTIVIDADE MUNICIPAL . ----------------------------------------------------------~ 

------ Usando da palavra o Presidente da Câmara fez uma  breve apresentação da 

actividade mais relevante da Câmara que ocorreu no período subsequente à última 

sessão, informação essa que dispensa  sua transcrição por fiar apensa a esta acta. -- 

------ César Augusto pediu esclarecimentos acerca do valor de cento e oitenta mil 

euros que foram transferidos para o Centro de Cultura e Desporto dos 

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

para a obra da creche tendo sido respondido que se trata apenas de uma 

transferência de uma tranche do valor acordado.------------------------------------------------- 

------ Tomás Nunes quis saber o que são os dissuasores de estacionamento, tendo o 

Presidente da Câmara respondido que se tratam de “pins” que serão colocados nos 

passeios, para evitar os estacionamentos em locais problemáticos, nomeadamente 

na rua do correio. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Norberto Miguel perguntou se já existem mais informações acerca da 

actualização do cadastro.-------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Câmara disse que se apercebeu, da conversa que teve com o 

responsável do cadastro que uma parte será aproveitada outra terá de ser feita de 

origem, no entanto como S. Brás e Tavira não tinham cadastro optou-se por se 

iniciar nestes dois concelhos, sendo que este trabalho, a nível nacional tem de estar 

concluído até dois mil e dezasseis. ------------------------------------------------------------------- 

------ César Augusto informou que a Norte do Alportel foi feita a venda de eucaliptos 

tendo a empresa cortado e limpo os mesmos deixando no terreno os restos, 

podendo dar origem a incêndios, pelo que se deveria pedir responsabilidades, 

nomeadamente aos proprietários.--------------------------------------------------------------------- 

------ Passou-se de seguida ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos: “SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO” , tendo o Presidente da Câmara apresentado os 

valores as receitas arrecadadas e das verbas dispendidas no período que 

compreende esta sessão e a anterior. --------------------------------------------------------------- 
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------ Passou-se à análise do quinto ponto da Ordem de Trabalhos: 

“TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS- ANO DE DOIS MIL E NOVE” . --------- 

------ O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara Municipal que remetia este 

assunto para aprovação, bem como a proposta e a deliberação do executivo 

municipal que recaiu sobre este assunto. ----------------------------------------------------------- 

------ Não tendo havido intervenções sobre este assunto passou-se à votação do 

mesmo tendo sido aprovado por unanimidade, ficando assim a vigorar para o ano de 

dois mil e dez, a percentagem de sessenta e cinco por cento das receitas do FEF 

como correntes e trinta e cinco por cento como capital. ---------------------------------------- 

------ Passou-se à análise e aprovação do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. 

“SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA DOIS MIL E NOVE” -------------------- 

------ O Presidente da mesa referiu que este assunto veio à Assembleia Municipal 

para aprovação porque surgiu a necessidade de desdobrar a verba prevista para o 

mercado municipal pelos anos de dois mil e nove e dois mil e dez, uma vez que o 

prazo de conclusão é de nove meses e até à data ainda nada foi feito, sendo que a 

mesma irá passar para o próximo ano. -------------------------------------------------------------- 

------ Passou-se à votação deste ponto tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Finalmente passou-se ao último ponto da Ordem de Trabalhos: OUTROS 

ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO ”, tendo usado da palavra o 

elemento Francisco Silva para solicitar que seja facultada uma cópia da resposta 

que for enviada munícipe Luisa Barão Martins. --------------------------------------------------- 

------ Josélia Gonçalves felicitou as bancadas pelos resultados obtidos nas eleições 

para o Parlamento Europeu. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Não tendo havido mais intervenções o Presidente da mesa deu por encerrada 

a sessão, quando eram vinte três horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a 

presente acta que foi aprovada em minuta pelo seu conteúdo ter ficado gravado em 

cassete, acta essa que vai ser assinada pela mesa e por mim 

______________primeiro secretário que a subscrevi. ------------------------------------------ 


