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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º1/2011 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE OITO DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E ONZE.  

 

--------Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e onze, na sala 

de sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a primeira sessão 

ordinária, previamente convocada e que contou com a presença dos seguintes 

elementos:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- José do Carmo Correia Martins, Ulisses Saturnino Duarte de Brito, Judite Gil 

Gonçalves Neves; Ivo Manuel dos Santos Tomé, João Manuel Rodrigues Guerreiro 

Grenhas, Ilídio da Conceição Viegas, José Natalino Gonçalves em substituição de 

Sónia Costa do Rosário, Lina Maria Gonçalves Gago Sequeira, Francisco 

Bettencourt Keil Amaral, José Manuel da Costa Dantas, Raquel Gonçalves Neto 

Alves em substituição de Henrique José Machado Nicolau, Tânia Sofia da 

Conceição Pires Revés, Norberto Miguel Brito Lopes de Jesus, António Domingos 

Cerdeira Leitão Pires, Paulo Viegas Guerreiro e David José Ventura Gonçalves. ------  

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

Marlene de Sousa Guerreiro, Acácio José Madeira Martins e João Carlos Mendonça 

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

 ------- Verificada a existência de quórum o Presidente da mesa abriu a sessão com a 

leitura do edital que a originou bem como da única correspondência recebida que se 

resumia apenas aos pedidos de substituição dos elementos Sónia Rosário e 

Henrique Nicolau.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa questionou os restantes elementos sobre a acta da 

sessão anterior, pelo que, não tendo havido quaisquer comentários foi a mesma 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------  No período de Antes da Ordem do Dia, usou da palavra Lina Sequeira para 

recordou que Aníbal Cavaco Silva foi reeleito Presidente da República por mais 

cinco anos, tendo-se verificado um aumento percentual bastante significativo em S. 

Brás de Alportel, comparativamente com o restante país. Fez ainda votos para que 

sejam resolvidos todos os problemas decorrentes durante o actual eleitoral, no que 

diz respeito aos incidentes ocorridos com os munícipes portadores do cartão do 

cidadão. Finalmente felicitou, em nome da bancada o PSD a reeleição do Presidente 

da república formulando votos de sucesso no desempenho do cargo. ---------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem da Trabalhos: “INTERVENÇÃO 

ABERTA AO PÚBLICO”, período durante o qual ninguém presente usou da palavra.  

 ------- Passou-se ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos: APRECIAÇÃO DE UMA 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ACTIVIDADE 

MUNICIPAL” tendo o Presidente da Câmara apresentado a actividade mais 

relevante que ocorreu no período subsequente à última sessão, informação essa 

que dispensa a sua transcrição por ficar apensa a esta acta. ---------------------------------  

 ------- Terminada a explanação usou da palavra Ivo Tomé para dizer que viu com 

agrado a criação de um projecto de intervenção na comunidade serrana em parceria 

com o agrupamento de centros de saúde na vertente psicológica e outras, 

parecendo-lhe um projecto importante que trará uma melhor qualidade de vida 

àquela população. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente colocou algumas questões relacionadas com as actividades 

relacionadas com a família que constam da informação, mas que na busca que fez 

no site da Câmara não encontrou mais pormenores sobre as mesmas. Solicitou 

igualmente esclarecimentos acerca do coeficiente de actualização das taxas de 

urbanização, que embora decorra da lei, não refere qual o coeficiente anterior. --------  

 ------- Norberto Jesus quis saber se irá existir financiamento para o troço final da 

circular, uma vez que é referido que existiu comparticipação na segunda fase, se a 

mesma é feita com investimento total da Câmara ou se temos de recorrer a 

empréstimo bancário para a sua execução. -------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Amaral congratulou-se com a aprovação do Projecto Rampa, o qual 

irá ser bastante útil para a nossa vila, reiterando o pedido de fornecimento de uma 

cópia do projecto aprovado. Congratulou-se igualmente com o início do processo de 

revisão do PDM, achando que este é sem dúvida um momento importante para o 
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concelho, esperando que o mesmo seja bastante participado, com a colaboração de 

todos os elementos da Assembleia Municipal, sugerindo até que se realizassem 

algumas sessões extraordinárias para se acompanhar de perto todo este processo. -  

 ------- Quis saber se existem mais alguns avanços em relação à denúncia do 

protocolo celebrado com a Empresa Vilalliving, no que se refere à construção da 

unidade de cuidados continuados e quais são as demarches que se estão a fazer 

para tentar encontrar um novo investidor, ou, caso contrário, qual o destino que a 

Câmara pretende dar aos terrenos que estavam “comprometidos”, situação com a 

qual a CDU nunca concordou. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à atribuição de fogos de habitação a custos controlados quis saber 

qual o destino que a Câmara pretende dar aos três fogos que não constam para 

venda e finalmente questionou sobre a evolução dos preços da água, esgotos e 

resíduos sólidos, sugerindo que estes últimos fossem negociados como 

contrapartida pela instalação de uma unidade de compostagem em S. Brás. ------------  

 -------  Respondendo a estas questões o Presidente da Câmara disse que as 

actividades relacionadas com a família desenvolvem-se na biblioteca municipal e 

englobam atelier, contos, visitas, passeios, etc e são divulgados pela própria 

biblioteca e na agenda cultural; em relação ao coeficiente municipal, este é 

calculado automaticamente em função do plano plurianual de investimento e 

essencialmente pelas taxas cobradas e o investimento realizado em infraestruturas, 

esse valor no ano anterior era de zero, vírgula, cinquenta e seis e para dois mil e 

onze o mesmo é de zero, vírgula, oitenta e cinco. -----------------------------------------------  

 ------- Em relação ao financiamento da segunda fase da circular disse que o projecto 

foi candidatado depois da obra ter sido concluída tendo obtido financiamento, uma 

vez que o QREN assim o permite. Em relação à terceira fase, existe ainda verba 

disponível estando neste momento a proceder-se ao levantamento dos terrenos para 

expropriação, uma vez que, com a alteração da Lei para se iniciar o projecto temos 

de ter a posse administrativa dos terrenos. Assim espera-se que a CCDR abra o 

concurso para podermos concorrer, com vista à obtenção de um financiamento de 

cerca de cinquenta por cento. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao projecto rampa disse que terá todo o gosto em fornecer uma 

cópia para apreciação, sugerindo que sejam dadas opiniões, uma vez que esta é 

uma matéria muito sensível e exige muito trabalho de campo. -------------------------------  
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 ------- No que se refere protocolo com a Vilalling, referiu que este foi um processo que 

 embora tivesse o aval da Administração Regional de Saúde não se concretizou, 

talvez por falta de financiamento. Acrescentou que o número de camas poderá nesta 

altura não ser o que inicialmente estava previsto uma vez que foram abrindo outros 

centros do mesmo género. De qualquer forma a empresa refere que continua 

interessada em levar por diante o projecto caso se mantenham o número de 

câmaras, desde que consigam arranjar novos investidores. ----------------------------------  

 ------- Em relação ao destino dos terrenos disse que se houver outras empresas 

interessadas, embora numa dimensão mais reduzida arranjar-se-á outros terrenos e 

o processo decorrerá os trâmites normais e nesse caso os terrenos poderão vir a ser 

ocupados de acordo com o que está previsto no Plano de Urbanização – 

equipamentos, embora com alguma indefinição. -------------------------------------------------  

 ------- No que se refere à atribuição dos fogos esclareceu que uma das contrapartidas 

da permuta do terreno era a atribuição de alguns fogos, os quais a câmara não 

pretende vender mas sim alugar com rendas sociais. -------------------------------------------  

 ------- Em relação ao preço da água e taxa de resíduos que consta da informação, é o 

valor que as empresas nos estão a cobrar e que são definidas pela Entidade 

Reguladora de Resíduos, não podendo esta ser alterada pelos municípios. -------------  

 ------- Acrescentou que, segundo a nova legislação a câmara está estudando um 

novo tarifário, mais justo para que os que mais consomem sejam os que mais 

pagam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa achou muito pertinente a sugestão do 

elemento Francisco Amaral no que se refere à participação alargada na discussão 

da alteração do PDM, uma vez que todas as ideias são válidas para se chegar a um 

documento o mais perfeito possível. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Congratulou-se com a inauguração da ampliação da Escola Secundária José 

Belchior Viegas, a ampliação do lar da terceira idade e centro de dia e ainda com a 

selecção dos candidatos para aquisição de habitação a custos controlados. ------------  

 ------- Em relação aos tarifários de águas, saneamento e resíduos sólidos disse que 

está um pouco preocupado porque os valores que as pessoas pagam não é em 

função daquilo que consomem, o que em sua opinião não é o mais correcto. -----------  

 ------- Acrescentou que a câmara tem de intensificar a recolha dos ecopontos (azul, 

amarelo e verde) embora se verifique que os espaços envolventes estão melhor 
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cuidados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara informou que a recolha dos ecopontos 

não é executada pela Câmara mas sim pela empresa Algar, em relação aos nossos 

contentores, são recolhidos e a envolvente é lavada. -------------------------------------------  

 ------- Seguidamente passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO”, tendo usado da palavra o Presidente da 

Câmara para informar das verbas arrecadadas e das despesas efectuadas, 

encontrando-se numa situação estável. -------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa esclareceu que o penúltimo ponto da Ordem de 

Trabalhos, será agendado para uma próxima sessão atendendo a que não foi 

possível recolher toda a documentação necessária para uma análise o mais correcta 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se de seguida ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 

“RECOMENDAÇÃO- ANÁLISE DO PROCESSO NEVES E GAGO”. ---------------------  

 ------- Atendendo à especificidade do assunto, o presidente da mesa solicitou a 

colaboração do Consultor Jurídico da Câmara Municipal- Dr. Barros, para ocupar um 

lugar na mesa, para prestar alguns esclarecimentos sobre o mesmo. ---------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que sempre quis que este órgão se pautasse pela 

dignidade e verdade. Atendendo que na última sessão o elemento Ivo Tomé fez 

referencia a uma acta que indicava que este assunto deveria voltar à assembleia, 

envidou todos os esforços para verificar a acta e agendar o assunto, conforme havia 

sido solicitado, no entanto, alerta para o facto da assembleia não ter capacidade 

para se pronunciar sobre aspectos técnicos deste processo.  --------------------------------  

 ------- Disse ainda que não queria que o executivo visse nesta análise qualquer 

interferência na sua actividade, porque esta análise tem apenas uma componente 

política e não técnica. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que não foi intenção interferir no funcionamento da 

Câmara, no entanto têm o dever de acompanhar e fiscalizar a sua actividade. ---------  

 ------- Usando da palavra o Dr. Barros disse que apenas irá prestar alguns 

esclarecimentos jurídicos porque correm dois processos judiciais há dez anos. 

Referiu que trata-se de um prédio construído pela firma Neves e Gago e que a certa 

altura foi embargado e a câmara deliberou pela sua demolição. Por volta de Março 

de dois mil e um, foi detectado pelos serviços técnicos da Câmara que o edifício 
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estava em desconformidade com o projecto aprovado, visto que existiam algumas 

falhas, as quais, umas podiam ser suprimidas, ou eram insupríveis, nomeadamente 

a implantação do prédio, uma vez que conflituava com o projecto da circular, 

relativamente aos arranjos laterias. Neste sentido a Câmara deliberou, mandar 

embargar a obra e notificar a empresa para proceder à demolição da mesma dentro 

dos prazos legais e depois de decorridos todos os trâmites. Perante estes factos os 

proprietários intentaram uma acção cautelar, que era um pedido de suspensão da 

eficácia da deliberação camarária e foi decido pelo Tribunal que a deliberação 

camarária não sofria de qualquer ilegalidade ou vício e como tal mantinha-se válida. 

 ------- A firma interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo, tendo o 

processo corrido e sido decidido em Dezembro de 2001. Entretanto, como determina 

a lei os interessados intentaram processo de recurso á acção principal do acto 

administrativo da Câmara que era o embargo e a demolição da obra. Esse processo 

foi correndo e o processo cautelar terminou em primeira instância em Dezembro de 

2001. Durante este período foi consultado pela Câmara para saber quais os 

procedimentos legais que se deveriam adoptar, tendo aconselhado para que, 

enquanto o processo administrativo decorresse não era possível à Câmara executar 

o seu acto a não ser por razões urgentes e de alto interesse público, o que não era o 

caso. Quando em Dezembro foi definitivamente julgado colocou-se a questão de 

saber se a Câmara iria ou não executar a decisão de Maio ou não. Nessa altura, 

podia efectivamente executar-se a demolição, tendo sido estudados todos os prós e 

contra e chegou-se à conclusão que enquanto decorresse a acção principal não se 

sabia qual o sentido da decisão. Daí surgiu a dúvida de se saber o que podia 

acontecer caso o prédio fosse demolido nesta altura.-------------------------------------------  

 ------- Neste período decorriam remodelações nos Tribunais o que previa que os 

processos fossem mais céleres, prevendo-se que a sua análise não ultrapassasse 1 

ou 2 anos. Neste sentido, a câmara deliberou que a decisão de demolir o prédio 

seria executada numa altura que fosse mais apropriada tendo em conta a 

perspectiva de que esta questão fosse juridicamente decidida e dentro de um curto 

espaço de tempo. O processo ficou preparado no segundo semestre de 2002, e com 

a criação dos novos tribunais administrativos os velhos processos ficaram parados 

nos sítios onde estavam, e este processo, passados dez anos ainda estaria 

pendente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Acontece que as construções consideradas ilegais, determina a lei que, se 

forem susceptíveis de legalização são legalizadas com as alterações introduzidas 

pela lei, se não o forem devem ser demolidas. Esta construção, na altura em que foi 

detectada a falha, tinha uma parte que não era susceptível de legalização 

designadamente a parte que se pretendia com a sua implementação. --------------------  

 ------- Entretanto foi aprovado o Plano de Urbanização e anos mais tarde foi revisto, e 

nesta revisão foram introduzidas alterações que permitem agora a sua legalização. --  

 ------- Assim seria necessário entrar na Câmara um novo projecto para ser apreciado 

à luz das normas jurídicas regulamentares urbanísticas vigentes à data da sua 

apreciação. Assim, a partir da aprovação do Plano de Urbanização a parte que era 

considerada como susceptível de demolição passou a ser legalizável.  -------------------  

 ------- A firma deu entrada de um novo processo na câmara, o qual já foi aprovado. ---  

 ------- Perante tais factos estes processos deixaram de ter qualquer interesse, houve 

uma inutilidade superveniente. Assim sugeriu que fossem criadas condições para 

que a entidade que criou os processos fosse também ela a desistir dos processos, o 

que veio a acontecer. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que este processo durou cerca de dez anos e transitou em julgado 

apenas em Janeiro de dois mil e onze. Acrescentou que o processo é público, pode 

ser consultado a qualquer momento. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Terminada a explicação colocou-se à disposição para prestar alguns 

esclarecimentos julgados necessários. --------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé agradeceu a explicação do Dr. Barros e quis saber quais os 

acontecimentos que ocorreram entre dois mil e um e dois mil e onze, porque não 

foram feitas referências, no entanto, nos documentos a que teve acesso existem 

algumas referências a dois mil e sete. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que durantes todos estes anos, de certeza que a câmara 

questionou o Dr. Barros para tentar saber quais as perspectivas de sucesso ou 

insucesso deste caso. Também em relação a este último caso deve ter havido 

algumas questões colocadas pela Câmara, pelo que gostaria de saber qual foi a 

opinião que emitiu. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que tinha ficado com a impressão de que este assunto teria de ser 

discutido na Assembleia Municipal, antes da decisão final da câmara, o que não veio 

a acontecer e está a acontecer apenas agora pelo que gostaria de saber o porquê 



 

Acta N.º1/2011 
Acta da Sessão Pública Ordinária realizada no dia 28/02/2011 

 

Pagina 8/10  

 

desta mudança de opinião. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Dr. Barros fez um pequeno percurso, pelo qual passam os 

processos, com todos os passos, assim informou que em dois mil e um o processo 

passou a fase da petição e contestação, ficou a marinar até dois mil e sete, foram 

feitas as alegações finais em dois mil e sete e terminou agora com a inutilidade 

superveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação às possibilidades de êxito, disse que se não acreditasse no 

processo teria aconselhado a Câmara a arranjar uma solução negociada que 

resolvesse o problema. Apesar de acreditar disse que sabe-se sempre como 

começa um processo mas nunca como acaba. ---------------------------------------------------  

 ------- Em relação às competências técnicas que são exclusivas das Câmaras 

municipais não lhe compete pronunciar-se. --------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que não se recorda de ter havido um compromisso 

de trazer este assunto à Assembleia, no entanto, assim que foi colocada esta 

questão foi o primeiro a aceitar trazer este assunto à Assembleia.  -------------------------  

 ------- António Pires agradeceu a brilhante explicação dada pelo Dr. Barros, bem 

como a ideia do Presidente da Câmara em convidá-lo para apresentar um assunto 

tão complicado e delicado. Disse que depois desta sessão não lhe restam dúvidas 

que as pessoas ficaram definitivamente esclarecidas. Achou uma atitude bastante 

importante da parte do presidente da assembleia o facto de ter colocado este 

assunto como ponto da agenda de trabalhos. -----------------------------------------------------  

 ------- Referiu que a Assembleia não tem de se pronunciar sobre aprovação ou 

rejeição de qualquer atitude, apenas pode pronunciar-se politicamente sobre a 

actuação da câmara, pelo que este assunto não carecia aprovação da assembleia. --  

 ------- Ivo Tomé disse que a Câmara teve, durante seis anos a oportunidade de 

executar uma deliberação que tomou por unanimidade, não o quis no entanto fazer, 

o que em seu entender erradamente, acto pelo qual merece a censura do PSD, uma 

vez que iria repor um grave erro urbanístico que estava latente e que agora se torna 

permanente, depois da última aprovação. Acrescentou que a Câmara tem como 

função cumprir e fazer cumprir a Lei, e quando neste processo tem do seu lado a 

razão e a justiça e abdica do exercício, parece-lhe que está a abdicar da moralidade 

que tem para fazer cumprir a lei. Acha que os elementos da Câmara que aprovaram 

este processo vão ter alguma dificuldade em responder a alguém que tenha uma 
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obra embargada, com ordem de demolição e que nada faça à espera que o tempo 

permita que a mesma se possa legalizar. ----------------------------------------------------------  

 ------- Disse que este contornar da ilegalidade pode ter resultados a curto prazo para 

alguns intervenientes mas para a câmara deixa uma mancha de imoralidade que fica 

à vista de todos no prédio que está desalinhado. ------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que este processo decorreu entre noventa e 

nove e dois mil e um essencialmente, surgiu na primeira reunião deste executivo, 

foram tomadas algumas medidas de intervenção por parte da Câmara, e que ainda 

se continuam a executar como por exemplo a marcação das implantações sempre 

que necessário, uma fiscalização mais acentuada etc. para evitar situações do 

género. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa agradeceu a colaboração do Dr. Barros nesta sessão, 

tendo de seguida este abandonado a sala. --------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à análise do último ponto da 

agenda de trabalho: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO” -  

 ------- Usando da palavra Ivo Tomé disse que na última sessão, aquando da 

aprovação do orçamento, mais concretamente na análise das rubricas destinadas a 

artistas e à feira da serra, o Vereador Vitor Guerreiro ficou de apresentar uma 

informação detalhada desta verba, e que ainda não recebeu. --------------------------------  

 ------- Francisco Amaral solicitou alguns esclarecimentos relacionados com a notícia 

que corre na comunicação social que refere a saída do Senhor Presidente da 

Câmara para outro organismo. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa referiu que existem assuntos que são de cariz pessoal e 

nem sempre as coisas que se dizem correspondem à realidade. ----------------------------  

 ------- Francisco Amaral referiu que não colocou nenhuma pergunta descabida, e fê-lo 

no lugar indicado, na assembleia municipal. -------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que já lhe fora colocada a 

mesma questão na Câmara, pelo que a resposta é a mesma. Neste momento não 

tem qualquer informação sobre esta matéria. O jornal tem uma página chamada 

gramofone onde são colocadas algumas informações que não passam de meras 

suposições. No entanto se algo vier a acontecer terá todo o gosto em esclarecer. -----  

 ------- Não tendo havido quaisquer intervenções por parte dos restantes elementos, o 

Presidente da mesa deu por encerrada a sessão, desejando a todos um bom 
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carnaval, 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. ---  


