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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º3/2011 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE DOIS DE JUNHO DE 

DOIS MIL E ONZE.  

 

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

sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a terceira 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 é substituída por José Natalino Gonçalves o qual 

não compareceu, Lina Maria Gonçalves Gago Sequeira, Francisco Bettencourt Keil 

Amaral, José Manuel da Costa Dantas, Henrique José Machado Nicolau, Tânia Sofia 

da Conceição Pires Revés é substituída por Anselmo José de Brito Raminhos o qual 

não compareceu, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Atendendo a que o elemento Sónia Costa do Rosário não estava presente, o 

Presidente da mesa chamou para secretaria-lo o elemento José da Costa Dantas. ---  

 ------- 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 Sónia Rosário e Tânia Revés. --------------------------------------------------------  
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 ------- 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. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ainda no período de antes da ordem do dia usou da palavra Ivo Tomé para se 

referir às eleições do dia cinco de Junho onde o povo português demonstrou a 

necessidade de mudança, pelo que se pode constatar com a eleição, com grande 

margem, do Partido Social Democrata. Referiu que o Partido Socialista deixou uma 

“mochila” muito pesada ao governo que agora vai tomar posse, esperando que o 

mesmo, em breve, inicie uma recuperação para o país. Finalizando a intervenção 

citando o Professor Doutor José Gil “as eleições tiveram pelo menos o efeito 

benéfico de varrer o clima deletério que há muito vinha envolvendo o País. Clima de 

medo, de obediência não crítica, e sobretudo de desorientação perante o futuro. 

Abrir possíveis torna os indivíduos mas inteligentes.”  ------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que é seu desejo e pensa que o dos restantes 

elementos, que este governo tenha os maiores êxitos possíveis para o bem de 

todos, especialmente os portugueses. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil referiu-se a um episódio triste que ocorreu no concelho e que, 

embora já tenha sido explicado, não ficou totalmente convencido e que tem a ver 

com a retirada de propaganda eleitoral, por parte dos funcionários da Câmara, que 

se encontrava colocada na rotunda do “Salgadinho” e que dizia respeito à Coligação 

Democrática Unitária. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que sabe que os funcionários da Câmara tinham ordem para 

retirar a propaganda comercial que existia naquele local, no entanto, e sendo a CDU 

um partido que existe há muitos anos, não seria facilmente confundido, o que o leva 

a crer que foi intencional. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que na resposta obtida existia uma chamada de atenção para o 

facto de o partido ter, durante muito tempo, até anos, propaganda política sem ser 

retirada, pelo que informou os presentes que este é um direito consignado na 

constituição, por isso ninguém lhe está a fazer nenhum favor. -------------------------------  

 ------- Outra das questões colocadas tem a ver com a ligação de S. Brás à Via do 

Infante, porque tem informações, não por parte da Câmara mas de outras fontes, 

que existem evoluções no processo, daí questionar qual o ponto de situação. ----------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que, no que se refere à 
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propaganda política, não foi com nenhuma intenção que foi feito, só que os 

funcionários deduziram que seria para retirar tudo, tendo já chamado a atenção aos 

responsáveis pelo facto. Em relação à propaganda que se mantêm durante vários 

anos, disse que a mesma se refere a painéis colocados em suportes metálicos e que 

de algum modo causam constrangimentos, no entanto nunca foram retirados. ---------  

 ------- Acrescentou que pelo facto já foram apresentadas as justificações e o pedido 

de desculpa por parte do município. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à ligação de S. Brás à Via do Infante não tem conhecimento de 

mais desenvolvimentos, pode apenas acrescentar que teve conhecimento que a 

declaração de impacto ambiental teria de ser renovada e que no âmbito do RECAPE 

a Comissão de Coordenação da Região do Algarve teria emitido um parecer em que 

dava orientações às Estradas de Portugal sobre algumas questões que visavam 

minimizar os efeitos do projecto. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação aos Machados, as Estradas de Portugal estão a estudar uma nova 

solução a qual ainda não foi apresentada à Câmara, no entanto, assim que tiver algo 

de novo terá todo o prazer em mostrar a quem o desejar tal como todo o processo 

que se encontra à disposição para quem o quiser consultar, ao contrário daquilo que 

se tem dito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que toda esta indefinição tem atrasado o processo o que poderá 

comprometer a obra, a qual, se não for concretizada agora, nem tão cedo o será. ----  

 ------- Ivo Tomé disse que não compreendeu se a Câmara tem ou não na sua posse o 

estudo a que o Senhor Presidente se referiu. -----------------------------------------------------  

 ------- O Presidente respondeu que tem apenas um desenho, que até não está 

correcto, e que diz respeito apenas ao sítio dos Machados, pelo que ficou acordado 

que o elemento Ivo Tomé se deslocaria à Câmara para consultar o mesmo. ------------  

 ------- Passou-se de seguida ao ponto dois da Ordem de Trabalhos: “INTERVENÇÃO 

ABERTA AO PÚBLICO”, período durante o qual nenhum dos munícipes presentes 

usou da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Passando-se ao ponto três: “APRECIAÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL”, usou da 

palavra o Presidente da Câmara para fazer uma breve explanação da actividade 

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

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

 ------- Terminada a explanação usou da palavra Ivo Tomé para expressar o seu 

agrado pela iniciativa design e ofícios que serviu para juntar o saber de artesãos 

com jovens criadores dando origem a ideias inovadoras. --------------------------------------  

 ------- Francisco Keil felicitou a Câmara pelas enumeras e interessantes iniciativas 

que desenvolveu neste período, no entanto existem dois projectos que merecem 

alguma reflexão: a horta comunitária e o centro de marcha desportiva. Em relação à 

horta comunitária disse que este projecto, que acha bastante interessante faz 

sentido para grandes centros urbanos, o que não é o caso de S. Brás. -------------------  

 ------- Em relação ao centro de marcha disse que é outra iniciativa louvável, no 

entanto acha triste que naquele espaço exista um estacionamento para pesados, 

uma ciclovia…. E não exista uma única árvore quanto tanto se defende a construção 

de espaços verdes. Perguntou se por acaso não existiriam espaços nobres em S. 

Brás para a construção do circuito de marcha sem atirar as pessoas para circular 

norte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu-se ainda às 16ªs olimpíadas do ambiente, lamentando o facto de não 

constar que as mesmas foram organizadas por uma associação do concelho a qual 

foi responsável por todo o programa. ----------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires elogiou a actividade da Câmara durante este período fazendo 

alguns destaques em várias áreas (loja social, banco alimentar, centro de convívio 

dos Parises, horta comunitária, comemorações do centenário do município…) ---------  

 ------- Norberto Miguel quis saber em que ponto de situação se encontra o concurso 

da circular norte porque não conseguiu perceber da leitura que fez da informação. ---  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara referiu que os financiamentos no âmbito 

da mobilidade interterritorial são a cinquenta por cento por parte da Comissão de 

Coordenação da Região do Algarve, no entanto, nos últimos meses, face à fraca 

execução que os programas têm tido, motivado pela falta de pagamento por parte de 

alguns municípios foram alargadas as comparticipações para oitenta e cinco por 

cento, tornando-se vantajosa mas ao mesmo tempo obriga a cumprir melhor os 

calendários. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que nalguns concelhos por dificuldades financeiras os projectos 

deste índole foram adiados ou até mesmo esquecidos porque não há capacidade de 

cabimentação da verba e lançamento de concurso. Em relação a S. Brás, e por ser 
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um dos municípios que menos recebe de IMI e FEF, obriga a uma grande contenção 

financeira e uma boa gestão, o que muito nos dignifica. Neste sentido iniciou-se o 

processo de aquisição de terrenos para posteriormente se lançar a obra que pode 

ser financiada até oitenta e cinco por cento consoante a execução do programa, o 

que faz com que a Câmara não tenha de recorrer a nenhum empréstimo. ---------------  

 ------- Referiu ainda que uma vez que S. Brás já havia requalificado as suas escolas, 

o dinheiro que seria destinado a estas obras foi canalizado para esta para que não 

fossemos penalizados em relação a outros municípios. ----------------------------------------  

 ------- Respondendo ao elemento Francisco Keil no que diz respeito às hortas 

comunitárias, referiu que embora S. Brás tenha uma grande zona rural a maioria das 

hortas estão abandonadas e perdeu-se o hábito de fazer agricultura. Referiu que no 

dia em que se abriram as inscrições as mesmas foram esgotadas e neste momento 

temos muito mais interessados do que talhões disponíveis. Esta iniciativa é 

complementada com formação apropriada e pode servir para que outras pessoas, 

proprietárias de terrenos abandonados sigam o exemplo e retomem a actividade. ----  

 ------- Em relação aos percursos de marcha e corrida, referiu que a câmara possui 

vários, devidamente demarcados por várias zonas de S. Brás, com paisagens 

magníficas e acessos apropriados, que são procurados durante o dia, no entanto a 

circular, quer pela acessibilidade quer pela iluminação e segurança que oferece é 

procurado por centenas de pessoas, de todas as faixas etárias e a todas as horas do 

dia. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que, se a preocupação é tentar dinamizar as hortas que 

estão abandonadas lançava de novo a proposta da Câmara adquirir aos produtores 

locais os bens que fornece nos refeitórios das escolas. ----------------------------------------  

 ------- O Presidente disse que em sua opinião, ninguém se inscreve numa horta 

comunitária pensando no lucro mas sim para ocupação de tempo e retorno às 

origens. Em relação aos percursos pedestres referiu que os que existem na zona 

rural tem poucos participantes e na sua maioria são estrangeiros enquanto no 

circuito de marcha junto à circular, pelo facto da proximidade, segurança e acesso, 

tem uma procura muito grande, quer por quem passeia o cão, quem corre, quem 

anda ou apenas para passear as crianças e isto a qualquer hora do dia. -----------------  

 ------- Foram trocadas impressões sobre este assunto pelas várias bancadas tendo 

cada um apresentado os seus pontos de vista em relação a esta matéria. ---------------  
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 ------- O Presidente da mesa, referindo-se às hortas do município informou que não 

temos em S. Brás nenhum agricultor com capacidade para fornecer quer em 

quantidade quer em diversidade, os alimentos necessários aos nossos refeitórios 

que confeccionam diariamente muitas centenas de refeições. Fez ainda referência 

ao código da contratação pública que não permite o fraccionamento nos concursos 

de fornecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ilidio Viegas disse que existem pessoas que se deslocam de carro, de zonas 

como os Vilarinhos, estacionam as suas viaturas, fazem o percurso da circular e 

regressam a casa, pelo facto de este percurso oferecer bastante segurança, 

iluminação e até um piso seguro. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto quatro da Ordem de Trabalhos: “SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO MUNICÍPIO”. O Presidente da Câmara fez referência às verbas arrecadadas e 

às despendidas, mantendo-se um equilíbrio nas contas do município o que implica 

uma grande esforço. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto cinco da Ordem de Trabalhos: “TRANSFERÊNCIAS 

FINANCEIRAS PARA O MUNICIPIO – ANO 2012” --------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício que remetia este assunto para aprovação 

bem como a proposta que o acompanhava e a deliberação do executivo municipal 

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

 ------- Francisco Keil perguntou o porquê de se ter fixado em sessenta e cinco por 

cento o valor das receitas correntes. -----------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que se fixa em sessenta e cinco por cento pelo 

facto das despesas correntes serem as que mais têm vindo a aumentar devidos às 

competências que tem sido transferidas para os municípios, nomeadamente na 

educação. Referiu igualmente que esta situação se tem mantido inalterada desde 

dois mil e sete. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ordem de trabalhos tendo sido aprovado por unanimidade aprovar a proposta de 

transferência financeira para o município para dois mil e doze, ou seja sessenta e 

cinco por cento das receitas do FEF serão fixadas como correntes e trinta e cinco 

por cento serão de capital. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do ponto seguinte: “2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 

PARA 2012”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara que remetia este assunto para 

aprovação bem como a deliberação do executivo que recaiu sobre o mesmo. ----------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta revisão tem em consideração a 

reprogramação de alguns projectos do programa operacional e abertura de uma 

rubrica para aquisição de prédios rústicos, alteração ao posicionamento do mapa de 

pessoal, bem como o aumento de receitas de algumas rubricas que estão previstas 

em orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente prestou esclarecimentos mais detalhados sobre as rubricas a 

alterar nomeadamente as que tiveram de ser programadas para dois mil e doze e 

dois mil e treze. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que lhe foi dada a apreciar uma informação onde constava a 

alteração aos tarifários de água, verificando-se um aumento nos estabelecimentos 

de restauração, o que não lhe parece o mais correcto uma vez que estes são os 

primeiros que sofrem com a recessão que agora se vive. -------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara referiu que houve uma redução em 

todos os escalões de consumo doméstico e nalguns comerciais e de restauração. O 

que se tentou fazer foi um ajuste de valores para que os que mais gastam serem os 

que mais pagam. Fez alguns exercícios comparativos entre estabelecimentos para 

demonstrar as desigualdades existentes.-----------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou ainda que foi acautelada a parte social e as questões 

empresariais  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Terminando referiu que só depois de implementarmos este novo tarifário é que 

se pode verificar se houve ou não aumento de receita.-----------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à votação deste poto da ordem 

de trabalhos tendo sido aprovado, por maioria, com uma abstenção, a segunda 

revisão orçamental para dois mil e onze bem como a primeira alteração ao mapa de 

pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa disse que no início teve algumas 

dúvidas em relação ao mapa de pessoal, no entanto aceita por boa a justificação da 

Câmara, embora com algumas reservas em relação às admissões numa altura em 

que tanto se anuncia o corte das mesmas na função pública. Reconhece no entanto 

que já não está no activo há algum tempo e como tal já não sabe muito bem como 

actualmente se desenvolvem estes processos de recrutamento. ----------------------------  
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 ------- Passando-se ao último ponto da Ordem de Trabalhos: “OUTROS ASSUNTOS 

DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO”, usou da palavra Francisco Keil para saber 

em que ponto se encontra o concurso para o técnico do gabinete florestal. --------------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara informou que o concurso já chegou ao 

fim e brevemente a pessoa que ganhou o concurso será chamada para iniciar 

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

 ------- Henrique Nicolau usou da palavra para se referir a um trágico acidente que 

ocorreu num lago duma residência em S. Brás tendo resultado a morte da pequena 

Sofia, pelo que, propôs que a Assembleia Municipal aprovasse um voto de pesar 

pelo sucedido e apresentar as condolências à família. -----------------------------------------  

 ------- Seguidamente passou a ler a proposta de voto que se transcreve, a qual foi 

aprovada por todos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

“O falecimento da pequena Sofia Ribeiro, de apenas 16 meses, no passado dia 14 

de Junho de 2011, deixou a comunidade são-brasense profundamente consternada, 

assistindo a mais uma vítima da trágica morte silenciosa, por afogamento, que 

continua ano após ano a colher dezenas de vidas. --------------------------------------------- 

Solidários com o drama vivido pelos jovens pais da Sofia, que há menos de um ano 

haviam escolhido o município de São Brás de Alportel para aqui fixar a sua 

residência e construir a sua família, propomos a esta Assembleia Municipal a 

aprovação de um voto de pesar.---------------------------------------------------------------------- 

Mais propomos que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família enlutada, 

manifestando a total disponibilidade do município para prestar todo o apoio possível, 

através dos seus serviços, neste difícil momento.”----------------------------------------------- 

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

Presidente da mesa deu por encerrada a sessão desejando a todos umas boas 

férias, 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. ---  


