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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º2/2011 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL 

E ONZE.  

 

--------Aos vinte dias do mês de Abril 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 é substituído 

por Raquel Gonçalves Neto Alves, Judite Gil Gonçalves Neves; Ivo Manuel dos 

Santos Tomé, João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas, Ilídio da Conceição 

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

Bettencourt Keil Amaral, José Manuel da Costa Dantas, Henrique José Machado 

Nicolau é substituído por José Natalino Gonçalves, 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 correspondência recebida, onde 

constavam os ofícios da Câmara Municipal remetendo os assuntos que deram 

origem à ordem de trabalhos, bem como os pedidos  de substituição dos elementos 

Ulisses Brito 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 para referir um assunto, 

que tem, pela sua importância pontuado e promete continuar a nossa actualidade 

municipal que ver a ver com a intenção de futura renuncia do Presidente da Câmara 

Municipal: “ Dada a queda do Governo Sócrates e a imperiosa necessidade de 

cumprir o estatuto de gestor público, onde a eleição, se assim se pode chamar, do 

Engenheiro António Eusébio, como Administrador da mesma estava em cima da 

mesa, foi suspensa. Em declarações imediatas à imprensa, ficámos a saber que o 

Engenheiro António Eusébio espera que no próximo mês o seu nome continue em 

cima da mesa para a nomeação, e mais, que o convite lhe terá sido endereçado há 

três anos atrás e que tem intenção de renunciar ao cargo de Presidente da Câmara 

caso seja nomeado. A intenção do Senhor Presidente, ou a falta dela, no que a S. 

Brás concerne ficou bem clara nessas declarações, no entanto, seria bom que, 

como as organizações colectivas, como são os partidos, tendessem ser menos 

sensíveis a interesses pessoais, seria bom saber qual a posição do PS de S. Brás, 

uma vez que deverá colocar os interesses do colectivo da nossa autarquia, acima de 

tudo.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa, referiu que como Presidente da Comissão Concelhia de 

S. Brás de Alportel, do Partido Socialista, incentivava os partidos a que tomassem 

conta das suas próprias casas; ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil do Amaral convidou o Presidente da mesa da Assembleia a 

propor um louvou a duas efemérides que se realizarão brevemente, o dia 25 de Abril 

e o Dia 1 de Maio, apresentou por isso a seguinte proposta, que mereceu a 

concordância de todos os elementos: ---------------------------------------------------------------  

 ------- “A Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel reunida em 20 de Abril de 

2011, consciente do momento difícil que o País atravessa, não poderia deixar de 

apresentar uma vigorosa saudação por mais uma comemoração do Dia da 

Liberdade em que se consagra a conquista da Democracia em Portugal e que 

devemos todos defender, durante o exercício de cidadania, no quotidiano, onde se 

integra a própria actividade desta Assembleia Municipal. De igual modo, saúda-se a 

comemoração do Dia do Trabalhador, uma efeméride em que importa reflectir sobre 

a situação, cada vez mais difícil, dos trabalhadores portugueses, que vêem um 

perigo os direitos conquistados em 1974” ----------------------------------------------------------  

 ------- Quis ainda saber se já se encontra em funcionamento ou se ainda está em 
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criação a Comissão do Centro Histórico e finalmente se a câmara tem algum plano 

de redução de custos para aplicar com as novas medidas de redução que se 

avizinham e em caso positivo quais os sectores ou equipamentos que vão ser 

afectados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara referiu que no que respeita à 

Comissão do Centro Histórico a mesma ainda não reuniu atendendo a que não deu 

entrada nenhum projecto de importância relevante que a isso obrigasse, no entanto, 

pensa faze-lo brevemente uma vez que está em curdo o projecto rampa e 

posteriormente a revisão do Plano Director Municipal.------------------------------------------  

 ------- Em relação ao PEC 4 referiu que a Câmara tem tentado sempre cumprir os 

seus orçamentos e investir apenas aquilo que consegue suportar daí que estes 

cortes não obriguem a sacrifícios além daqueles que já se faziam. Acrescentou que 

não é fácil gerir um município que sofre diariamente cortes na receita quer de IMI; 

FEF, PEC’S licenças de obras etc, e manter a mesma média de pagamento a 

fornecedores e demais entidades. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que foram já reduzidas algumas despesas correntes, 

nomeadamente na iluminação pública, a devolução de alguns edifícios que estavam 

arrendados tentando fazer-se um reajustamento de espaços, redução de horas 

extraordinárias, substituindo as que são necessárias fazer, por compensação em 

tempo, não havendo para já necessidade de se encerrarem equipamentos, o que 

poderá vir a acontecer se a situação se mantiver, nomeadamente nas escolas 

reduzindo as auxiliares por sala, a redução de transporte de crianças, transportando 

apenas aquelas que a lei obriga, o Centro Explicativo da Calçadinha, as Piscinas 

Municipais, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que é necessário manter o mesmo rigor para não acontecer o que 

já acontece com algumas autarquias que estão bastante endividadas e criam 

empresas municipais para camuflar esse endividamento o que não resolve em nada. 

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa referiu algumas medidas 

enumeradas pelo FMI nomeadamente no que se refere à extinção de algumas 

freguesia que no seu entender até poderão ter alguma razão de ser, quando existem 

freguesias que têm apenas meia dúzia de habitantes, alegando que a distância, nos 

dias de hoje já não é causa para que não haja proximidade. ---------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que é a favor da reorganização do país, nomeadamente 
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em municípios que têm sessenta ou oitenta freguesias, onde deveria haver uma 

redução desse número. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé insistiu em saber qual a posição do Partido Socialista em S. Brás de 

Alportel, uma vez que o Presidente da Câmara demonstra mais interesse em 

assumir um cargo de dirigente numa empresa do que concluir o mandato para o qual 

os sambrasense o elegeram. Acrescentou que o Engenheiro António Eusébio fica 

muito diminuído politicamente e o seu partido fica num impasse político por se 

mostrar complacente. Disse que a omissão destes factos aos sambrasenses faz com 

que o Partido Social Democrata apresente um voto de protesto. ----------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que a demagogia e o aproveitamento políticos 

são bem visíveis perante este assunto, situação que nem ele nem os sambrasenses 

merecem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Acrescentou que foi com muita honra e orgulho que recebeu o convite para 

administrar a empresa o que ocorreu há três anos e ao qual recusou prontamente. 

Recentemente foi de novo convidado e, atendendo à sua actual situação tendo em 

conta que não se pode recandidatar e com a garantia de que o projecto que abraçou 

para os seus munícipes ficaria assegurado pela equipa que o acompanha, ponderou 

aceitar, com algumas condições nomeadamente a de que a lista apresentada fosse 

da concordância de todos os sócios da empresa. ------------------------------------------------  

 ------- Não tendo sido possível reunir todas as condições, continuará a gerir os 

destinos da autarquia como mesmo empenho, dedicação, motivação e 

responsabilidade sendo que o convite que lhe fora endereçado deveria ser motivo de 

orgulho para os sambrasenses, fosse ele de que partido fosse, no entanto, em 

política o mais importante é denegrir a imagem e fazer aproveitamento. ------------------  

 ------- António Pires disse que o Partido Socialista concorreu às eleições para gerir os 

destinos do município por quatro anos, com uma equipa que é gerida pelo 

Presidente da Câmara, o qual, pelas qualidades demonstradas e curriculum 

apresentado foi convidado para integrar uma empresa a nível regional, o que deveria 

ser um orgulho para todos, continuando a restante equipa a executar os projectos 

propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que cabe ao povo, ao fim de quatro anos julgar se o programa foi 

ou não bem executado e se a equipa deu provas de confiança, o que não se pode é 

tirar conclusões precipitadas e referir que existe falta de empenho perante uma 
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pessoa que revela o mesmo empenho e dedicação desde o dia em que assumiu 

funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que nunca pôs em causa a competência do Engenheiro 

António Eusébio, no entanto ficou sem saber se continua esperançado e se o seu 

nome continua em cima da mesa quando for retomada a assembleia geral da Algar. -  

 ------- O Presidente da Câmara disse que é prematuro falar-se nisso nesta altura, 

porque quando se retomarem os trabalhos muita coisa já terá mudado. ------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que recebeu o convite para a apresentação do projecto 

rampa, no entanto não foi possível estar presente nem fazer-se representar. -----------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte: “INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO”, 

período durante o qual não usaram da palavra quaisquer munícipes pelo que se 

passou de imediato ao terceiro ponto da Ordem de Trabalhos: “APRECIAÇÃO DE 

UMA INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ACTIVIDADE 

MUNICIPAL”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

actividade mais relevante que ocorreu no período subsequente á última sessão, 

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

 ------- Terminada a apresentação, usou da palavra Ivo Tomé para felicitar dois clubes 

pela organização de dois eventos desportivos o Associação X Dream, pela prova de 

Downhill na Fonte Férrea e o Grupo Desportivo e Cultural dos Machados pela 

realização do encontro de ciclomotores antigos. -------------------------------------------------  

 ------- Passou-se de seguida à análise da “SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICIPIO” tendo o Presidente da Câmara apresentado os valores arrecadados e 

as verbas despendidas, mantendo-se as contas equilibradas. -------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte: “PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZ”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para apreciação, bem como a deliberação do executivo municipal que 

recaiu sobre o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara apresentou um power point onde foi possível observar 

o saldo que transitou de dois mil e nove para dois mil e dez no valor de quinhentos e 

noventa e três mil, cento e sessenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos, tendo 

sido arrecadas verbas no valor de onze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, 
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setecentos e sessenta e seis euros e doze cêntimos e efectuadas despesas no valor 

de doze milhões, duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco euros 

e sessenta e seis cêntimos, o que faz com que o saldo para dois mil e onze fosse de 

dez mil seiscentos e trinta e nove euros e quarenta cêntimos o que denota o grande 

rigor orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que foram efectuadas apenas duas revisões orçamentais, uma para a 

inclusão do saldo da gerência do ano anterior e outra por causa da candidatura ao 

Algarve Central, nomeadamente na parte respeitante à rede de museus, e algumas 

alterações orçamentais que visaram apenas dotar rubricas com algumas verbas que 

tinham sido insuficientemente dotadas. -------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que a execução orçamental a nível de receita foi de setenta e 

quatro, vírgula, catorze por cento, sendo oitenta e cinco, vírgula, cinquenta de 

correntes e quarenta e nove, vírgula, vinte e oito de capital. ----------------------------------  

 ------- Em relação à despesa a execução foi de setenta e dois, vírgula, oito por cento, 

sendo oitenta e cinco, vírgula, trinta e seis de correntes e cinquenta e quatro, vírgula, 

vinte cinco de capital. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Mostrou igualmente o gráfico que demonstra o investimento efectuado desde 

dois mil e oito, o qual tem sofrido um decréscimo. -----------------------------------------------  

 ------- Salientou que o orçamento foi efectuado com rigor e equilíbrio, verificando-se 

que houve mais receita do que despesa, resultando assim um saldo positivo. ----------  

 ------- Referiu-se ainda ao limite de endividamento, o qual também foi reduzido 

atendendo às nossas receitas, lamentando o facto do orçamento de Estado 

condicionar os municípios, não pela sua gestão mas por outras questões como 

sejam o facto de termos de apresentar menos dívida no final do ano do que a que 

tínhamos no final do terceiro trimestre de dois mil e dez. --------------------------------------  

 ------- Seguidamente apresentou as linhas orientadoras para o próximo ano bem 

como as principais áreas de vão ser objecto de maior atenção como sejam a 

educação e a acção social, não descorando as restantes. ------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que comparativamente com outras autarquias de 

necessitam de planos de saneamento financeiro, a de S. Brás não se encontra 

nessa situação, no entanto existem alguns indicadores que a manterem-se podem 

levar a isso, como seja o caso dos resultados líquidos do exercício. -----------------------  

 ------- Perguntou se não seria possível que as taxas de execução se aproximassem 
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mais dos cem por cento, nomeadamente nas despesas de investimento que rondam 

actualmente os cinquenta por cento. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Quis ainda saber se o concurso e o início da obra da circular são para avançar 

este ano ou, se pelo contrário, com as restrições que se avizinham esta obra fica 

comprometida. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara referiu que a taxa de execução do 

orçamento ronda os oitenta e dois por cento, só na parta de investimento é que a 

mesma foi mais reduzida o que tem a ver com a redução da receita, nomeadamente 

cerca de setecentos mil euros de IMI e quatrocentos mil euros de PEC, e as regras 

que eram aplicadas no final do ano nada tinham a ver com as do inicio o que denota 

um planeamento e uma gestão rigorosa e assertiva, com uma dívida reduzida e com 

a amortização de um empréstimo. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à circular disse que o projecto está acabado, seguidamente seguir-

se-á o processo de aquisição de terrenos, porque antes de se iniciar a obra a 

Câmara tem de ter na sua posse todos os terrenos. Disse ainda que perante os 

investimentos que tem para realizar tem de ponderar se serão de avançar a curto 

prazo ou se será preferível aguardar-se algum tempo sob pena de comprometer e 

hipotecar os futuros orçamentos municipais. Dentro das obras relevantes a levar a 

efeito realçou a requalificação da Estrada Municipal quinhentos e catorze, a 

execução do parque de estacionamento da Praça da República a Circular Norte e a 

Circular entre as Ruas Primeiro de Junho e Cinco de Outubro. ------------------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que tem consciência das dificuldades que existem e do 

rigor que houve na gestão do orçamento. Disse que gostaria de ver espelhadas as 

coisas que não correram tão bem e os resultados que se verificaram nalgumas taxas 

de execução. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que nas Grandes Opções do Plano estavam previstas obras no bairro 

social e apenas teve uma execução de seis por cento, projecto de transportes 

rodoviários e arranjo de vias, a taxa de execução foi de sete por cento, no turismo 

com a aposta na rota da cortiça a execução foi de nove por cento, na cultura oitenta 

por cento e no desporto setenta e seis por cento. ------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao Plano Plurianual de Investimento disse que a taxa de execução 

é de zero, vírgula, oito por cento para as obras da loja social e centro comunitário 

dos Parises, o que é bastante reduzida e quase inexistente; a ampliação da rede de 
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saneamento que embora esteja muito avançada ainda tem muito por fazer, sendo 

neste caso a taxa de apenas dois por cento, isto entre outras obras que continuou a 

elencar e que, segundo a sua opinião tem de ser repensado. --------------------------------  

 ------- Terminando disse que lhe cabe, como oposição, enumerar as coisas que não 

correram tão bem, as quais serviram de bandeira em campanha eleitoral e que afinal 

verifica-se que não eram assim tão importantes porque ainda nada foi feito. Contudo 

compreende que, se nada foi feito, foi por algum motivo e é essa justificação que 

deve ser dada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara referiu que todas estas situações 

têm uma explicação. No que se refere à taxa de execução a mesma não poderia ser 

maior uma vez que se passou com o saldo já anteriormente referido, o que a 

aumentar levaria a Câmara a passar com dívidas. -----------------------------------------------  

 ------- No que se refere ao centro comunitário e à casa da música, foram candidaturas 

que estavam previstas ser aprovadas até ao final do ano e têm um financiamento de 

cinquenta por cento, e que, até à data ainda não tiveram aprovação e caso não 

obtenham, não será possível, nesta altura realizar as mesmas. -----------------------------  

 ------- Em relação à protecção civil, nomeadamente na abertura de caminhos 

aconteceu exactamente a mesma coisa, foi feita uma candidatura que não foi 

aprovada, como tal não houve condições de se avançar com a obra, dai ter uma 

execução de zero por cento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Continuou a enumerar outras obras que tiveram atrasos por variadíssimas 

razões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Salientou ainda que em relação à cultura e ao grau de execução do orçamento 

o mesmo deve-se ao facto de serem adjudicadas com muita antecedência e uma 

parte desse orçamento é preenchido com a Feira da Serra. ----------------------------------  

 ------- Norberto Miguel quis saber porque razão aparece na prestação de contas um 

documento que contempla os vencimentos líquidos de alguns funcionários. -------------  

 ------- O Presidente da Câmara pediu autorização para que a chefe de Divisão 

Financeira- Lilia Pires, explicasse a dúvida colocada pelo que foi referido que este 

quadro, para além de outros como o dos funcionários que detêm acumulação de 

funções, são exigidos pelo Tribunal de Contas, que solicita o vencimento líquido e 

não o ilíquido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à votação deste ponto tendo o 
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mesmo sido aprovado por maioria com quatro abstenções do PSD e CDU e doze 

votos a favor, do PS. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 1ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO PARA 2011”. ---------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para apreciação, bem como a cópia de parte da acta contendo a 

deliberação do executivo municipal que recaiu sobre o mesmo. -----------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que com o saldo que transitou da gerência do 

ano anterior não será possível fazer-se grande coisa, referiu-.se por exemplo à 

vontade de adquirir uma viatura nova para os serviços e que, com este valor apenas 

podemos fazer reparações nas existentes.---------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que esta revisão prevê ainda a abertura de rubricas novas no 

âmbito de despesas de pessoal para dar cumprimento à lei quatro, barra, dois mil e 

nove no que se refere a alguns abonos; a revisão do Plano Director Municipal que 

embora esteja prevista uma duração de vinte quatro meses, prolongar-se-á até dois 

mil e treze, atendendo a que só agora foi assinado o contrato; no âmbito da circular 

norte foi criada uma rubrica para serviços especializados e no âmbito da 

programação cultural em rede foi igualmente imposto que se criasse uma rubrica 

para dois mil e doze. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido intervenções passou-se à votação deste ponto da ordem de 

trabalhos tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. -----------------------------------  

 ------- Passou-se ao penúltimo ponto da ordem de Trabalhos: “INTERESSE 

PÚBLICO NA LOCALIZAÇÃO DE UM ECOCENTRO NA ANTIGA ETAR DA 

FONTE DE TOURO EM TERRAS OU SOLOS DA RAN” -------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da câmara municipal que remetia este 

assunto para apreciação, bem como a deliberação do executivo sobre este assunto.  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que solicitou a presença da 

engenheira do ambiente- Amélia Ribeiro, para estar presente uma vez que foi ela 

que coordenou todo este processo. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que é necessário ciar este espaço para dar resposta a um 

trabalho que se pretende melhorado. Aproveitou-se uma instalação que é do 

município, fizeram-se algumas reparações com vista a receber os resíduos, vedou-

se o terreno e procedeu-se ao seu embelezamento. --------------------------------------------  
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 ------- Referiu que S- Brás é um dos poucos concelhos que ainda não tem ecocentro, 

sendo que a maioria deles foram construídos nos centros das cidades. Este 

ecocentro visa sensibilizar as pessoas para a recolha e selecção de resíduos, 

dando-lhes condições para o fazer. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Parte deste trabalho já estava a ser executado, no mesmo sítio, tendo por isso 

optado pela sua legalização carecendo por isso de vários pareceres nomeadamente 

CCDR e Direcção Regional de Educação, que apenas se pronunciará se este 

assunto for considerado de interesse público, para se poder desafectar da Reserva 

Agrícola Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que este equipamento permite às pessoas transportarem os resíduos 

para lá evitando despejos junto dos contentores, nomeadamente para aqueles que 

transportavam avultadas quantidades de verdes, contribuindo assim para o 

melhoramento do espaço urbano, assegurar a correcta descarga dos mesmos, 

existência de armazenamento temporário de resíduos para serem posteriormente 

reencaminhados para tratamento final. --------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que o que está em causa extravasa o âmbito para que 

foi criado, porque lhe parece que o processo foi mal conduzido, porque, num 

concelho pequeno onde vai ser construída uma mega infra-estrutura de resíduos é 

inconcebível que não se tivesse negociado, com rigor, o melhor para o concelho e 

para os seus munícipes, daí a criação de um ecocentro que não faz qualquer sentido 

em S. Brás de Alportel. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que é necessário haver coragem política para que, quando 

alguma coisa funciona mal e é encerrada não deverá permitir-se o seu 

ressurgimento como é este caso e muitos outros que existem em S. Brás. --------------  

 ------- Norberto Miguel disse que a nível técnico não tem competência para analisar 

este processo, no entanto politicamente parece-lhe que a gestão não foi a melhor e 

denota uma má organização urbanística e pouco virada para o futuro. --------------------  

 ------- Concordou com as palavras do elemento Francisco Amaral pelo facto de não 

ter sido negociado este ecocentro junto das infraestruturas da Algar e ainda pelo 

facto de se criar uma unidade deste género junto duma zona residencial. ----------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que quando se começaram as obras daquele 

espaço ainda não existiam as da Algar na Mesquita e as que foram executadas 

foram em zonas anteriormente impermeabilizadas. Acrescentou que as obras são 
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distintas, enquanto a estação anaeróbia recebe resíduos verdes e orgânicos, o 

ecocentro recebe resíduos inertes que são apenas transportados para lá para 

posterior encaminhamento para o seu destino final como sejam os monos, óleos 

alimentares, pneus, etc, e apenas os verdes irão ser transportados, futuramente 

para a Algar para compostagem. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que não seria possível gerir um ecocentro da Câmara numas 

instalações que não são nossas e nada tem a ver com as matérias que lá vão ser 

tratadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Alguns concelhos, para promover a prática da reciclagem e organização de 

resíduos construíram os seus ecocentros nos centros urbanos, junto das residências 

como é o caso de albufeira e Quarteira. ------------------------------------------------------------  

 ------- Salientou que o que se pretende é valorizar aquele espaço que se encontra já 

vedado, com alguma vegetação, não é visível da estrada e os resíduos que são lá 

colocados não têm qualquer cheiro. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Informou que a recolha de lixo é cada vez mais uma complicação para todos os 

municípios, sendo que S. Brás já é hoje considerado um concelho de excelência 

nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse não lhe parecer uma má gestão aproveitar um espaço que já existia para 

este efeito, com alguns melhoramentos não sendo necessário construí-lo noutro 

sítio. Recordou como funcionava este serviço na antiga fábrica dos cogumelos que 

aí sim, os espaços estavam desorganizados e os materiais todos misturados, 

enquanto aqui todos os resíduos estão separados, devidamente acondicionados 

sem cheiros não causando qualquer impacto. ----------------------------------------------------  

 ------- José Dantas disse que compreende a posição da CDU e PSD no que concerne 

ao ordenamento do território, no entanto referiu que o Presidente da Câmara não é o 

dono da Algar e coo tal tem de, pelos seus próprios meios cuidar do lixo que é 

produzido pelos seus munícipes, com os meios que tem à disposição e sem causar 

impactos negativos como é o caso. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que este é um novo serviço que vai ser prestado aos munícipes que vão 

beneficiar dos mesmos, faltando apenas um espaço para a recolha de resíduos 

provenientes das demolições de edifícios. ---------------------------------------------------------  

 ------- Ilídio Viegas disse que teve o cuidado de falar com algumas pessoas que 

vivem junto do ecocentro que afirmam não existir qualquer tipo de cheiros, ao 
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contrário do que acontecia enquanto lá funcionou a ETAR. Referiu que ele próprio já 

teve oportunidade de colocar lá várias toneladas de lixo de diversas proveniências 

(pneus, frigoríficos…) e dois a três dias depois já lá não se encontram. -------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que nunca defendeu que não houvesse um ecocentro 

porque tem a perfeita consciência que o mesmo é necessário, frisou foi que esse 

espaço poderia ter sido negociado com a Algar para ser construído junto das suas 

instalações e ficaria tudo concentrado num só sítio e é isso que em sua opinião é 

ordenamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Trocaram-se vários pontos de vista entre o elemento Francisco Amaral e o 

Presidente da Câmara com vista a clarificar a situação. ---------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que é bem visível o entusiasmo da bancada do PS em 

volta deste assunto, esperando que com a construção desta infra-estrutura deixem 

de existir detritos de grande volume junto dos contentores e, mais grave ainda, 

dentro dos terrenos de particulares, que são invadidos abusivamente causando 

autênticas lixeiras espalhadas pelo concelho. -----------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que esta infra-estrutura é uma coisa bastante boa, no 

entanto parece que a sua localização está a causar alguns constrangimentos, no 

entanto parece-lhe que não é assim tão grave, porque o que vai ser criado é melhor 

do que o que existe actualmente. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à votação deste ponto tendo o 

mesmo sido aprovado por maioria, com doze votos a favor do PS, um voto contra da 

CDU e três abstenções do PSD. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires passou a ler a declaração de voto apresentada pela bancada do 

PS que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------  

 ------- “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal consideram da 

maior relevância a instalação de um Ecocentro no Município, porquanto se trata de 

um projecto que dá continuidade ao bom trabalho desenvolvido pela autarquia ao 

nível da promoção da qualidade ambiental, nomeadamente em matéria da recolha 

selectiva e valorização de resíduos. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Esta infra-estrutura permitirá dar uma nova e mais eficiente resposta a este 

nível, servindo da melhor forma a autarquia e os seus munícipes e constituindo um 

importante contributo para o desenvolvimento ambiental que defendemos para S. 

Brás de Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Acta N.º2/2011 
Acta da Sessão Pública Ordinária realizada no dia 20/04/2011 

 

Pagina 13/14  

 

 ------- Esta infra-estrutura tem como objectivo o armazenamento temporário de 

resíduos (diferenciados) os quais foram objecto de recolha selectiva e são 

seguidamente encaminhados para valorização. Trata-se assim apenas de um 

“ecoponto” de maiores dimensões, onde os diversos tipos de resíduos podem ficar 

armazenados provisoriamente, de forma segura, ordenada e limpa, até continuarem 

o seu caminho até à valorização. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Certamente dotada dos equipamentos e condições necessárias ao seu 

funcionamento, dentro das mais exigentes normas de higiene e segurança, esta 

infra-estrutura permitirá à Câmara Municipal continuar o seu trabalho de excelência, 

na área da limpeza urbana e na gestão dos resíduos, sendo hoje, a este nível, S. 

Brás de Alportel um exemplo na região. ------------------------------------------------------------  

 ------- Com a instalação deste Ecocentro, será disponibilizado um local para a 

descarga de resíduos, evitando que estes sejam colocados na via pública ou noutros 

espaços, onde criam impactes negativos no meio ambiente. Em estreita articulação 

com o Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Município – Quinta do 

Peral – este equipamento poderá constituir ainda mais um valioso contributo na 

estratégia de educação e sensibilização ambiental da comunidade, visando 

sobretudo ensinar às crianças e aos jovens, a importância da recolha selectiva e da 

valorização dos resíduos, um dos maiores desafios que se colocam ao futuro. ---------  

 ------- Porque é de Futuro que falamos quando falamos de gestão de resíduos, de 

uma das mais relevantes questões da actualidade a que urge dar no Presente a 

melhor resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Longe queremos o tempo em que era prática habitual de resíduos a céu aberto 

e não existiam quaisquer equipamentos ou infra-estruturas para recolha selectiva de 

resíduos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Hoje temos no concelho, uma rede de contentores de várias espécies e 

funções que recolhem os mais diversos tipos de resíduos, desde o papel ao vidro, 

passando pelas embalagens, pelas pilhas, pelos óleos usados e até pelas rolhas de 

cortiça, naquela que foi um projecto inovador no concelho. -----------------------------------  

 ------- Hoje temos uma estratégia de educação ambiental, de defesa dos nossos 

recursos naturais e de valorização dos espaços públicos. -------------------------------------  

 ------- E é nesta estratégia que se integra este projecto, que para além de todos 

benefícios que se prendem com o funcionamento de um ecocentro, permitirá desde 
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logo, pela sua localização, num espaço onde existiu no passado uma ETAR, 

Estação de Tratamento de Águas Residuais, a qualificação de toda uma área 

anteriormente degradada e a sua reconversão, que constitui uma relevante mais-

valia deste projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- E por quanto estamos a falar um ecocentro, onde se armazenam apenas 

materiais inertes, estes resíduos não constituirão qualquer perigo nem darão origem 

a situações menos agradáveis aos residentes próximos do local. ---------------------------  

 ------- Lamentamos por isso que em torno deste projecto, de inequívoco interesse 

para o município, se lancem falsos alarmes e se invoquem falsas questões. ------------  

 ------- Lamentamos que as questões que se prendem com o Ambiente, de vital 

importância para a qualidade de vida dos São-Brasenses, sejam uma vez mais 

objecto de demagogia política e que se pretende camuflar as inúmeras vantagens de 

que se reveste a instalação deste equipamento, com argumentos que apenas 

poderão visar a obtenção de dividendos políticos e não o bem das populações e da 

nossa terra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Cientes dos benefícios da instalação do Ecocentro para S. Brás de Alportel e 

para os São-Brasenses, no respeito pelos mais superiores interesses do município, 

os eleitos pelo Partido Socialista votam favoravelmente a proposta de declaração da 

utilidade pública na parcela de terreno no sítio dos Vilarinhos para a instalação do 

Ecocentro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passou-se de seguida ao último ponto da ordem de Trabalhos: OUTROS 

ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO”. ------------------------------------------  

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

Presidente da mesa deu por encerrada a sessão desejando a todos uma boa 

Páscoa, 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. ---  


