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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º4/2011 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE SEIS DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E ONZE.  

 

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

sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a quarta 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, Raquel Gonçalves Neto Alves em substituição de 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, Tânia Sofia da Conceição Pires Revés, Norberto Miguel Brito Lopes de 

Jesus, António Domingos Cerdeira Leitão Pires, José Natalino Gonçalves em 

substituição de Paulo Viegas Guerreiro e David José Ventura Gonçalves. ---------------  

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

Marlene de Sousa Guerreiro e Acácio José Madeira Martins. --------------------------------  

 ------- 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 se 

destacam os ofícios da Câmara Municipal remetendo os assuntos que deram origem 

à ordem de trabalhos deste órgão, uma carta do elemento Ilidio da Conceição 

Viegas solicitando a sua suspensão por um período de 365 dias, e um pedido de 

substituição do elemento Paulo Viegas Guerreiro. -----------------------------------------------  

 ------- Seguidamente passou-se à aprovação da acta da sessão anterior a qual 

obteve votação unanime. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ainda no período de antes da ordem do dia usou da palavra o elemento 
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Francisco Keil do Amaral para saber se existia alguma informação recente acerca da 

situação da Pousada. Solicitou igualmente informação sobre o andamento dos 

trabalhos de revisão do Plano Director Municipal. ------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara disse que tem feito todas as diligências 

que estão ao seu alcance para que o processo da Pousada avance o mais rápido 

possível. Disse que o processo tem sido moroso porque a empresa tem levado 

algum tempo a reunir os documentos para a realização da escritura. Acrescentou 

que é necessário uma licença de utilização de todo o edifício, existindo no entanto 

uma parte que foi construída antes do licenciamento municipal transitar para as 

autarquias e nessa altura as obras do Estado eram feitas com a entrega do projecto 

e o aval do próprio Ministério, não existindo um documento final. ---------------------------  

 ------- Foram solicitados documentos que têm vindo a ser entregues acompanhados 

dos respectivos certificados para posterior emissão da referida licença de utilização. -  

 ------- Disse que tem conhecimento que têm aparecido vários interessados no imóvel, 

caso não se realize a escritura com o anterior interessado, o que nos leva a crer que 

brevemente aquele edifício passará a ter novamente vida. ------------------------------------  

 ------- Em relação ao Plano Director Municipal disse que estão a ser feitos trabalhos 

de diagnóstico e levantamentos por parte da empresa que está responsável pela 

revisão deste instrumento, juntamente com os técnicos da Câmara Municipal. ---------  

 ------- Já foi feita uma primeira reunião n CCDR, com os técnicos da Câmara onde 

foram definidos alguns objectivos e regras, sendo que posteriormente irá realizar-se 

a reunião conjunta com as entidades envolvidas no processo. -------------------------------  

 ------- Francisco Keil apresentou uma proposta de moção relacionada com o que está 

a ser preparado para o futuro das autarquias e do poder local democrático que está 

a ser fortemente abalado, nomeadamente com a eventual redução de freguesias e a 

fusão entre municípios, proposta essa que se transcreve na íntegra e que demonstra 

o voto da CDU contra esse processo. ---------------------------------------------------------------  

 -------  “ Considerando que a Troika estrangeira em conjunto com os que no nosso 

país subscreveram o programa de agressão e submissão pretendem impor a 

redução substancial de autarquias (freguesias e municípios); --------------------------------  

 ------- Considerando que o poder local democrático, indissociável da existência de 

órgãos próprios eleitos democraticamente, com poderes e competências próprias e 

agindo em total autonomia face a outros órgãos e, submissão apenas à 
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Constituição, às leis, aos tribunais em sede de aplicação dessas mesmas leis e ao 

povo, é parte da arquitectura do Estado Português; ---------------------------------------------  

 ------- Considerando ainda que as autarquias constituem um dos pilares da 

democracia pelo número alargado de cidadãos que chama a intervir, como 

representantes do povo, na gestão da coisa pública, pelas oportunidades de 

participação efectiva dos cidadãos em geral nas decisões que lhes interessam, pela 

forma aberta e transparente da sua acção e ainda pelas realizações concretas que 

promove e têm contribuído para a melhoria da salubridade, das acessibilidades, dos 

transportes, de acesso à saúde, à educação, à cultura e à prática desportiva; ----------  

 ------- Considerando que o poder local democrático e as pessoas territoriais que o 

integram detém atribuições únicas essenciais ao bem-estar das pessoas, à 

representação e defesa dos interesses populares e à concretização da vida em 

sociedade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Mais considerando que é herdeiro de tradições centenárias (milenares no caso 

de muitas das freguesias que querem ver extintas) em cujo caldo se consolidaram e 

sobrevivem elementos essenciais da identidade comunitária à escala local e a 

própria identidade nacional, deles diversas, mas que os integre na sua múltipla 

diferença; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando, por fim que é residual o peso do poder local nas contas públicas 

e, em especial, ínfimo o das freguesias; ------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que de há muito que alguns não se conformam com o carácter 

avançado, democrático e progressista do poder local e que alguns outros, em 

particular, de há muito consideram as freguesias como algo dispensável e até 

incómodo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que a seriedade e coerência de qualquer reforma da 

organização administrativa que se pretenda eficaz deve considerar prioritariamente a 

criação das Regiões Administrativas e não a extinção de freguesias ou municípios; --  

 ------- A Assembleia reunida em 26.9.2011 DELIBERA: -----------------------------------------  

 ------- 1 – Manifestar a sua convicção de que, pela exiguidade dos recursos públicos 

que lhe são afectos e pela forma exemplar como são aplicados: ----------------------------  

 ------- a)As autarquias locais têm um importante papel na promoção das condições de 

vida local e na realização de investimento público, indispensáveis ao progresso 

local, no combate às assimetrias regionais e, no presente quadro, às acções que 
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contribuam para atenuar os efeitos da crise e em particular aos reflexos sociais mais 

negativos que a aplicação do actual programa de ingerência externa está a impor 

aos portugueses; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- b)A extinção de autarquias que em quase nada contribuirá para reduzir a 

despesa pública, não só acarretará novos e maiores gastos para um pior serviço às 

populações como constituirá um factor de empobrecimento da vida democrática 

local;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2 – Repudiar a intenção de extinguir as autarquias existentes, seja pela sua 

pura eliminação seja por recurso a qualquer forma de engenharia política, que lhes 

retire o que têm de essencial, a saber, os seus órgãos democraticamente eleitos, as 

suas atribuições próprias e a parte dos recursos públicos essenciais à sua existência 

e funcionamento nas condições de autonomia previstas na Constituição da 

República”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus disse que, tendo em atenção alguns considerandos da 

proposta parece que a reforma que se está a estudar é um ataque ao poder local, no 

entanto o que o Governo pretende é uma racionalização desse mesmo poder local. 

Deu exemplos de alguns municípios com enumeras freguesias que não têm razão 

de existir. Em relação à fusão ou extinção de alguns municípios disse que ainda não 

foram dadas nenhumas indicações, e por isso escusa-se a comentar, colocando a 

hipótese de poder surgir alguns ajustes. ------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que não se pode criticar a troika estrangeira e depois aguardarmos pela 

sua ajuda, pelo que tem de haver um esforço para o bom relacionamento com 

organismos internacionais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que é prematuro estar a fazer-se considerandos em relação 

às extinções ou junções de municípios. Concordou plenamente com a afirmação de 

que os municípios e as freguesias são quem está perto das populações e nalguns 

casos prestando serviços que extravasam as suas competências, situações que se 

verificam mais nas freguesias de interior.-----------------------------------------------------------  

 ------- Perante tais factos acha que se deveria fazer uma análise profunda da matéria 

e posteriormente emitir-se uma opinião conjunta. ------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que existem vários considerandos com os quais não concorda, 

no entanto concorda com o facto de existir concentrações de freguesias para 

permitir uma maior capacidade critica e um reforço de competências para as 
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autarquias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que é necessário fazer uma racionalização 

administrativa e acabar-se com algumas empresas municipais que apenas servem 

como “manto” para algumas autarquias. Em relação à redução das chefias disse que 

se as mesmas não existirem, dinâmicas e empenhadas, será difícil governar. ----------  

 ------- Disse ainda que algumas destas notícias foram apresentadas hoje no telejornal 

o que lhe parece prematuro estar a tecer considerações sem conhecimento da 

matéria para tal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que a concretizarem-se estes pressupostos o isolamento 

nalgumas zonas do país é devastador, porque nalguns sítios já não existem escolas, 

centros de saúde, postos da gnr etc e a única valência existente é a Junta de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Na sua opinião, no que concerne à extinção das freguesias as mesmas 

deveriam ser avaliadas pela sua eficácia e não pelo número de habitantes ou 

votantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que no entanto compreende perfeitamente as preocupações do elemento 

Francisco Keil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ulisses Brito disse que concorda com a posição dos anteriores oradores, 

considerando extemporânea a moção uma vez que ainda não existe matéria para 

tal, tendo de haver uma análise rigorosa, alguma ponderação e tratar o assunto com 

o devido cuidado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que esta é a posição da sua bancada e que este 

documento poderia originar uma moção caso existisse vontade. ----------------------------  

 ------- Acrescentou que as coisas não estão no bom caminho e que a maneira como 

estão a ser feitas não é a mais correcta, pelo que devemos estar atentos, 

concordando no entanto que poderá ser extemporânea a moção. --------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que se não houver um período de discussão 

pública para que, quer os órgãos do poder local autárquico quer os próprios 

cidadãos se poderem pronunciar e, se estas regras não forem impostas certamente 

que será essa a forma mais correcta. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que foi hoje tornado público o livro verde com algumas 

recomendações que serão analisadas e debatidas, pelo que haverá um período para 

discussão, no entanto referiu que é necessário fazer-se mudanças porque a situação 
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como está actualmente não é a melhor. ------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que uma vez que foi tornado público o “livro verde” 

certamente que haverá negociações com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e até com os próprios municípios, existindo já alguns que estão com a 

predisposição de fazer alguns acertos. --------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que o mapa administrativo do país tem de se adequar à época em que 

vivemos e não ficar agarrados a “raízes milenares”.---------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que em boa hora o elemento Francisco Keil 

trouxe este documento para nos obrigar a reflectir sobre este assunto uma vez que 

vai ter grande incidência sobre os municípios deixando de fora outras áreas com 

maior relevo. Acha que neste momento a proposta até pode ser extemporânea, no 

entanto não se sabe quanto tempo teremos para nos pronunciar. --------------------------  

 ------- Referiu que da forma como tem sido apresentado o documento, aponta-se 

muito para a redução de chefias nos municípios, redução do número de 

Vereadores…. Quando na realidade não são estes valores que servem para 

colmatar o buraco financeiro do país, sendo que os municípios são responsáveis por 

menos de cinco por cento da dívida nacional. -----------------------------------------------------  

 ------- Disse que, no caso de ter de haver uma tomada de posição a curto prazo a 

Assembleia deverá, em seu entender, reunir extraordinariamente para esse efeito, 

situação com a qual todos concordaram. -----------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que os elementos disponíveis são neste momentos 

escassos e qualquer deliberação que se tome agora poderá não ser a melhor. --------  

 ------- Ivo Tomé disse que concorda plenamente com a realização de uma sessão 

específica para se debater este assunto, até porque alguma da informação 

considerada bastante importante, como seja o caso da redução do número de 

vereadores, apenas foi tornada pública hoje, o que de certa forma dificulta qualquer 

que seja a tomada de posição a tomar. -------------------------------------------------------------  

 ------- Perante este cenário foi consensual a ideia de se realizar uma sessão onde 

este assunto volte a ser debatido com mais rigor. ------------------------------------------------  

 ------- Ulisses Brito felicitou o executivo pelo facto de S. Brás ter sido o único 

município a nível internacional a participar em Estrasburgo num encontro no âmbito 

do orçamento participativo o que demonstra bem o que é a gestão de uma câmara 

ao serviço dos seus munícipes. -----------------------------------------------------------------------  
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 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se ao Período Destinado ao 

Público, durante o qual não usaram da palavra quaisquer munícipes. --------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte 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 do executivo 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 demonstrar a sua 

preocupação relativamente ao funcionamento do centro de saúde e á falta de 

médicos, situação que se agravou com a aposentação da Drª. Carmo, o que faz com 

que existam muitos utentes sem médico de família. Perante estes factos quis saber 

se já foi contactada a Administração Regional de Saúde do Algarve e, em caso 

afirmativo qual a resposta obtida. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Senhor Presidente da Câmara informou que o Dr. Pires lhe 

transmitiu essa preocupação assim que foi oficializada a aposentação da colega, 

tendo ficado cerca de mil e seiscentos doentes sem médico de família. Contactou de 

imediato o Dr. Carlos Sousa do Agrupamento de Centros de Saúde que o informou 

que, de momento não tinha disponíveis mais médicos para colmatar esta situação 

que é idêntica á de outros centros de saúde no Algarve. --------------------------------------  

 ------- António Pires acrescentou que o Centro de Saúde já teve sete médicos, 

actualmente tem quatro, em que um deles está apenas quatro dias por semana e 

outro foi contratado e dá consultas às segundas, quartas e sextas-feiras. A consulta 

de recurso funciona para os utentes que não têm médico de família e funcionava 

todos os dias da semana, da parte da tarde e ao fim de semana das nove às quinze 

horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Posteriormente foi entendimento do Agrupamento de Centros de Saúde de 

que, o médico que se deslocava á segunda-feira não era necessário. Com a 

aposentação da colega deixou de haver recurso à quinta e sexta-feira. -------------------  

 ------- Actualmente, quando estão todos ao serviço existe consulta de recurso 

segunda, terça e quarta-feira da parte da tarde e sábado e domingo de manhã. Este 

problema é grave em tempo de férias porque, não bastando a falta que já existe 
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quando os colegas vão de férias não existe ninguém que os substitua. -------------------  

 ------- Foi ainda feita uma outra proposta, a qual foi recusada porque incluía trabalho 

extraordinário e para o qual não existia compensação monetária. --------------------------  

 ------- Posteriormente explicou como funciona a consulta de recurso, o número de 

vagas e como se processa o atendimento. ---------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé solicitou ao Presidente da Câmara uma cópia da resposta do 

Agrupamento de Centros de Saúde, solicitação à qual o Sr. Presidente não 

conseguiu dar provimento uma vez que a mesma foi obtida verbalmente em reunião 

realizada com aquele organismo em oito de Agosto último. -----------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que o problema principal é a falta de médico e não as 

consultas de recurso, tendo o elemento António Pires referido que se trata de um 

problema de causa/efeito. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé sugeriu que se colocasse a questão à Administração Regional de 

Saúde para saber qual a sua posição, pelo que o Presidente da mesa solicitou a 

colaboração do elemento António Pires para fazer chegar os dados que relatou, para 

posterior envio à Administração Regional.----------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa congratulou-se com a actividade do executivo, 

enaltecendo a realização da feira de saldos e sugerindo que a mesma fosse 

alargada às escolas com a recolha de livros escolares para serem fornecidos a 

quem mais precisar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que este não é um problema da escola mas sim da 

comunidade daí que o assunto deveria ser tratado na biblioteca que recolheria os 

livros junto da comunidade e os entregava a quem mais necessitava. ---------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse não concordar com esta opinião, sendo que este é 

um processo que deve ser gerido pela escola uma vez que tem profissionais 

capacitados para avaliar os livros que estão em vigor. -----------------------------------------  

 ------- Sónia Rosário disse que na escola onde lecciona foi feita uma campanha junto 

dos pais para entregarem os livros que os filhos já não utilizam, os quais foram 

recolhidos pela biblioteca escolar que tem acesso a dados que indicam quais as 

famílias mais necessitadas e que requisitam esses manuais. --------------------------------  

 ------- O mesmo método foi adoptado para os cadernos que estão semi-usados e que 

são utilizados por alunos com mais dificuldades. -------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que esta campanha de sensibilização faz com que os alunos 
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tenham a percepção que não podem os livros porque, para além de não serem seus 

no ano seguinte vão servir para outros meninos. -------------------------------------------------  

 ------- Outra referência feita pelo Presidente da mesa tem a ver com a abertura da loja 

social na Avenida da Liberdade o que em sua opinião não parece ser o sítio mais 

apropriado porque as pessoas ainda têm muito o sentimento de “vergonha” o que 

poderá fazer com que não frequentem as instalações. -----------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que todos temos a consciência de que a situação não está 

boa e vai piorar a nível social, louvando por isso algumas das iniciativas que a 

Câmara tem levado a cabo para minimizar esse efeito. Disse que talvez fosse 

interessante fazer-se um plano de emergência social para o futuro e perguntou se a 

Câmara já tinha pensado nisso, se está a acompanhar a situação dos munícipes e 

se tem uma resposta imediata para quando os níveis de pobreza se intensificarem 

ainda mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Perguntou o que se está a passar com a Estrada de ligação à Via do Infante, 

porque tem conhecimento que existem contactos com a Câmara de Faro e que 

existem garantias de que as obras vão ser executadas, na parte de Faro, e que são 

essencialmente de beneficiação da Estrada Nacional Dois, no que diz respeito a S. 

Brás nada se sabe. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Na informação do Presidente à Assembleia consta que existe já autorização 

para que as obras avancem entre os quilómetros 3,5 e 14, pelo que gostaria de 

saber qual o ponto de situação. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação aos ramais de abastecimento de água perguntou se está prevista 

alguma obra para a zona de João Cavaleiro porque é um dos poucos sítios que não 

é servido por esta infraestrutura. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- No que se refere à recolha de resíduos disse que a questão dos verdes 

continua a ser um problema, o que em seu entender deveria ter sido bem negociado 

com a Algar aquando da construção da central de compostagem. --------------------------  

 ------- Norberto Miguel também solicitou esclarecimentos acerca da ligação de S. 

Brás à Via do Infante, bem como sobre a obra da Circular Norte e para quando o 

início das obras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara disse que está delineada uma 

estratégia de trabalho com muita preocupação no que diz respeito à acção social, 

fazendo-se mensalmente uma avaliação, por parte da equipa envolvida e que passa 
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pela análise dos desempregados, dos pedidos de apoio…… ---------------------------------  

 ------- Em relação à Estrada Nacional dois disse que este é um assunto que o 

preocupa bastante até porque o que na realidade se está a passar no terreno não 

corresponde a tudo o que as Estradas de Portugal informaram por ofício. ----------------  

 ------- Disse que tem conhecimento que existe vontade, quer por parte da Câmara 

quer da concecionária, em que, no concelho de Faro, alguns troços sejam 

reabilitados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que no Alentejo esta obra foi adjudicada em lanços de dez quilómetros 

enquanto que no algarve não se tem visto obra, tendo inclusive as Estradas de 

Portugal informado que tem existido uma grande dificuldade técnica da empresa 

concessionária em apresentar rectificações aos projectos apresentados e com os 

quais não se concordava o que faz com que o processo seja tão moroso, 

posteriormente essas dificuldades começaram também a ser financeiras. ---------------  

 ------- Em relação ao abastecimento de água a João Cavaleiro disse que o mesmo é 

feito através de um furo, não tendo sido ainda possível a ligação com águas 

proveniente da barragem. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que respeita à circular disse que está para breve o lançamento do concurso 

para as expropriações, porque embora o prazo para aquisição seja de dez meses, 

desde que haja acordo ou declaração de utilidade pública a obra pode avançar uma 

vez que o projecto técnico está concluído. ---------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de Trabalhos: “SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO” tendo o Senhor Presidente apresentado as contas e 

verificando-se um saldo positivo. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “APROVAÇÃO DA 

TAXA DO CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2012”.-----  

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

assunto para aprovação, a proposta e a deliberação do executivo que recaiu sobre o 

mesmo, verificando-se que os valores propostos são iguais aos do ano transacto. ----  

 ------- Francisco Keil disse que não sabe quanto representa, nas contas da câmara a 

eventual redução destas taxas, apenas em décimas, o que possivelmente até não 

será muito significativo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que a Câmara sempre tem apresentado, com todo o rigor as suas 

contas, que, ao contrário de outras até está de boa saúde, o que leva a crer que 
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poderia haver alguma margem de manobra, pelo que a sua sugestão seria a 

redução de uma décima em cada um destes impostos. ----------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que, segundo o que se avizinha estas taxas não 

se manterão por muitos anos irão surgir novas avaliações que, ao que parece serão 

mesmo exageradas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que a redução proposta não representará grande valor para 

os munícipes e essa verba poderá ser perfeitamente canalizada para obras sociais, 

pelo que o elemento Francisco Keil disse não se tratar de u valor muito significativo 

mas sim de atitude. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- José Dantas disse que uma vez que a Câmara está de boa saúde financeira é 

necessário fazer com que a mesma se mantenha e não arranjar formas de a 

comprometer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em sua opinião é imprudente, e em altura de crise e com todos os cortes 

efectuados nas autarquias, estar a reduzir-se receitas, correndo-se o risco de 

prejudicar ou fragilizar a boa actuação da câmara, a todos os níveis. ----------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que a situação da câmara não e a mesma de 

anos anteriores, porque para além da redução de receitas também houve cortes nas 

transferências do Estado, as competências cresceram sem a respectiva 

contrapartida, o que não permite que haja redução de impostos.----------------------------  

 ------- Referiu novamente que um dos indicadores que influencia os valores do IMI é a 

questão do zonamento, havendo uma tendência para uma maior uniformização em 

relação a zonas de fronteira entre municípios. ----------------------------------------------------  

 ------- Esclareceu que a redução de uma décima representa a diminuição de cerca de 

duzentos e cinquenta mil euros/ano. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Fez um enquadramento geral em relação ao panorama que se vive a nível da 

região e até mesmo do país, referindo que algumas Câmaras que até há pouco 

tempo eram consideradas “ricas” estão com sérias dificuldades em cumprir com as 

suas obrigações nomeadamente para conseguir pagar os ordenados aos 

funcionários. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel perguntou se no próximo ano os novos índices de zonamento 

já estarão em vigor, pelo que o Senhor Presidente lhe referiu que foi essa a 

indicação da técnica das Finanças. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à votação deste ponto da 
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ordem de trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por maioria, com uma abstenção 

da CDU, ficando a vigorar para dois mil e doze a taxa de zero, vírgula, oito por cento 

para a generalidades dos prédios rústicos; zero, vírgula sete por cento para a 

generalidade dos prédios urbanos e zero, vírgula, quatro por cento para os prédios 

avaliados nos termos do CIMI. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “3ª REVISÃO AO 

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

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

assunto para aprovação bem como a parte da acta da reunião de Câmara onde foi 

debatido e a deliberação que recaiu sobre o mesmo. -------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta revisão tem a ver com a necessidade 

de acrescentar uma verba numa candidatura que a biblioteca fez e que se reparte 

por dois anos, as restantes alterações têm a ver com reprogramação de fundos 

comunitários, nomeadamente no Feader que ficou definido e possibilita a 

comparticipação nalgum tipo de requalificação de escolas ou construção, até setenta 

e cinco por cento, daí colocar-se as rubricas de requalificação e ampliação da escola 

eb1 nº. 2, ampliação do jardim de infância “A Joaninha”, ainda a repavimentação e 

reparação da EM 514 que transita para dois mil e doze, dado que as obras de 

remodelação das redes de águas e esgotos estão a decorrer em simultâneo fazendo 

com que a obra atrase. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel disse que não estão em questão grandes verbas, no entanto 

pediu esclarecimentos sobre a passagem da verba da EM 514 para o ano de dois 

mil e doze, pelo que o Senhor Presidente explicou que não havendo despesa 

relacionada com esta obra, durante este ano, a mesma transita para o ano seguinte, 

isto tudo, porque a obra está atrasada. --------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Miguel perguntou igualmente como será financiada esta obra se com 

recurso a fundos comunitários ou, como já foi anteriormente referido com a 

comparticipação da ALGAR como contrapartida pela instalação dos equipamentos 

neste município. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que o que está protocolado com a Algar é o 

financiamento até trezentos mil euros, o que corresponde a cerca de cinquenta por 

cento do valor estimado inicialmente para esta obra. -------------------------------------------  

 ------- Passando-se à votação deste ponto da ordem de trabalhos foi o mesmo 
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aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao último ponto “OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

MUNICÍPIO”, não tendo havido quaisquer intervenções por parte dos elementos 

pelo que o Presidente da mesa deu por encerrada a sessão, 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. ------------------  


