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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º5/2011 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E ONZE.  

 

--------Aos quinze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a quinta sessão ordinária, 

previamente convocada e que contou com a presença dos seguintes elementos:------ 

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

Natalino Gonçalves em substituição de Judite Gil Gonçalves Neves; Ivo Manuel dos 

Santos Tomé, João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas, Raquel Gonçalves Neto 

Alves, Lina Maria Gonçalves Gago Sequeira, Francisco Bettencourt Keil Amaral, 

José Manuel da Costa Dantas, Henrique José Machado Nicolau, Luís Filipe da 

Graça Viegas em substituição de 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. -------------------------------------------------------  

 ------- Faltou o elemento Sónia Costa do Rosário, que não pode ser substituído uma 

vez que se teve conhecimento perto do início dos trabalhos. ---------------------------------  

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

Marlene de Sousa Guerreiro e Acácio José Madeira Martins e Tomás Manuel Gomes 

da Costa Nunes, em substituição do Vereador João Carlos Mendonça D’Aragão e 

Moura, uma vez que este pediu a suspensão do seu mandato. ------------------------------   

 ------- 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; um ofício do Conselho de Ministros sobre a 

reforma administrativa; ofícios da Câmara Municipal remetendo os assuntos que 



 

Ata N.º5/2011 
Acta da Sessão Pública Ordinária realizada no dia 15/12/2011 

 

Pagina 2/13  

 

deram origem à ordem de trabalhos desta sessão; pedido de justificação de falta dos 

elementos Judite Neves, Tânia Revés e Sónia Rosário; ofício da Câmara Municipal 

sobre o funcionamento do Centro de Saúde de S. Brás, o qual leu na íntegra; ofício 

da Câmara Municipal dando conhecimento do voto de louvor atribuído pelo 

executivo ao sambrasense Filipe Conceição pela participação na Maratona do 

Evereste e um voto de reconhecimento e mérito atribuído a Sandra Correia na 

sequência da atribuição do prémio de melhor empresária europeia de 2011. ------------  

 -------  Atendendo a que não estava presente o segundo secretário, o Presidente da 

Mesa convidou o elemento José Dantas para ocupar o lugar, situação a que 

ninguém se opôs. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente referiu-se ao ofício enviado pelo Agrupamento de Centros de 

Saúde ao Presidente do Conselho da Comunidade – Engº. António Eusébio, 

informando que após a aposentação da Drª. Maria do Carmo, e para que a 

população não fosse privada de cuidados de saúde, foram colocados dois médicos 

para colmatar estas situações, oriundos dos centros de saúde de Loulé e Quarteira. -  

 ------- Nestas circunstâncias a atendendo a que esta problemática era partilhada por 

todas as bancadas, leu o ofício que, em nome da Assembleia Municipal, remeteu à 

Administração Regional de Saúde do Algarve demonstrando exatamente estas 

preocupações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Leu igualmente um artigo publicado num jornal sobre esta matéria, referindo 

que esta pode não ser a solução ideal para o problema mas a possível neste 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra António Pires disse que existe um problema com a falta de 

pessoal administrativo, existindo neste momento duas pessoas, mas apenas uma 

faz atendimento ao público, sendo o serviço assegurado por pessoas em contrato de 

emprego e inserção, vindos do Centro de Emprego, que a qualquer momento podem 

ser colocados a trabalhar noutro sítio. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação aos médicos que vêm fazer consulta de recurso, disse que foi o 

que se pode arranjar porque o grande problema é que não existem médicos de 

família disponíveis no Algarve.-------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que este problema já foi apresentado quer pela direção do Centro 

de Saúde quer pelo Presidente da Câmara junto do Agrupamento de Centros de 

Saúde, em meados de Agosto, sendo que só agora é que o problema foi resolvido e 
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embora não sendo o ideal é o possível. -------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que já em Agosto tinha 

colocado a questão ao Agrupamento de Centros de Saúde Central para que a 

população não ficasse sem médico. Após a tomada de posse do novo Conselho de 

Administração Regional de Saúde, solicitou uma reunião para apresentação deste e 

de outros problemas relacionados com a saúde em S. Brás, no entanto, antes da 

realização da mesma teve a confirmação de que iriam ser colocados dois médicos 

para fazer consulta de recurso e tentar minimizar o problema. -------------------------------  

 ------- Acrescentou que está a ser feito um levantamento, junto dos utentes da serra 

que tinham consulta à quarta-feira com a Drª. Maria do Carmo, para se tentar 

arranjar uma solução. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé reforçou a posição do PSD informando que é com agrado que vê que 

a situação teve encaminhamento, e embora não seja a solução ideal é melhor do 

que a que existia. Salientou que existem concelhos no Algarve que não têm falta de 

médicos, como é o caso de Aljezur. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente pôs à votação a ata da sessão anterior tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- 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 

atividade mais relevante que ocorreu no período subsequente à última sessão, 

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

 ------- Usando da palavra Ivo Tomé realçou dois aspetos que considerou bastante 

positivos, um que tem a ver com o espetáculo VALE, com bastante qualidade que foi 

valorizado com a colaboração de alguns munícipes, o outro diz respeito à maratona 

Extreme, na qual teve oportunidade de participar. -----------------------------------------------  

 ------- Lina Sequeira felicitou a criação a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

que julga vir a desenvolver um bom trabalho em prol das crianças e jovens do 

concelho que destes serviços venham a necessitar. --------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus quis saber a que se referiam as obras de revestimento das 
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piscinas cobertas, se se tratava de uma obra nova ou apenas de fixação de algumas 

placas, o que, atendendo à idade do imóvel as mesmas deveriam estar ainda na 

garantia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que para a construção daquele 

equipamento a Câmara estava limitada a um custo padrão para poder obter 

financiamento comunitário, tendo por isso que se reduzir custos nalgumas rubricas- 

uma dessas reduções foi na forma de colocação das pedras de revestimento que 

acabaram por se descolar e cair, havendo agora necessidade de fixá-las novamente. 

Após contactado o empreiteiro, chegou-se ao consenso que a Câmara 

comparticiparia com uma parte do valor atendendo a que se tratava de uma 

alteração, ficando o restante por conta da empresa. --------------------------------------------  

 ------- António Pires realçou dois aspetos que em seu entender são bastante positivos 

e que têm a ver com a atribuição de bolsas de estudo a alunos carenciados 

permitindo que estes possam prosseguir os seus estudos e a atribuição de subsídios 

a instituições de cariz social, que embora sendo diminutos são os que se podem 

facultar, tentando assim minimizar as despesas decorrentes do trabalho meritório 

que as mesmas desenvolvem. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa, referindo-se ao programa “mão amiga” achou que 

deveria ser estabelecido um plafond para facilitar o trabalho orçamental. Discordou 

com a forma como está prevista a atribuição do apoio financeiro a particulares, uma 

vez que a lei não prevê esta formalidade, alertando para se ter em conta esta 

situação aquando da elaboração de respetivo regulamento. ----------------------------------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que o regulamento está a ser 

feito em colaboração com juristas. Informou que para se atribuir algum valor é 

necessário fazer um levantamento exaustivo das situações, solicitar orçamentos, 

executar as obras, fiscalizar as mesmas por parte dos serviços de ação social e 

após conclusão da obra, mediante apresentação do auto de medição é feito o 

pagamento ao proprietário do imóvel, que, no mesmo instante e perante os serviços 

competentes é transferido para as mãos do empreiteiro. --------------------------------------  

 ------- Acrescentou que existe legislação específica para estas situações sendo que 

as mesmas foram devidamente acauteladas e estudadas pelos serviços e consultor 

jurídico, na preparação do regulamento. ------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “SITUAÇÃO 
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FINANCEIRA DO MUNICÍPIO”:  ---------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara apresentou as contas do município demonstrando as 

verbas arrecadadas e as despesas efetuadas, verificando-se que a Câmara tem as 

contas equilibradas e que se mantêm os prazos de pagamento a fornecedores, tudo 

isto graças a um esforço acrescido e uma gestão rigorosa. -----------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que atendendo à situação do país em geral e da região em 

particular verificam-se níveis bastante aceitáveis nas contas apresentadas. No 

entanto realçou que, com noventa por cento do calendário civil cumprido apenas foi 

executado cerca de sessenta por cento do orçamento proposto, o que obviamente 

advém do facto de se manter este equilíbrio. Acrescentou que nas despesas de 

investimento o grau de execução é inferior a todos os outros. --------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara referiu que tem a perfeita consciência dessa situação, 

no entanto acha que é preferível ter umas finanças equilibradas do que uma boa 

execução do orçamento com um acréscimo de dívidas à semelhança do que 

acontece com vários municípios. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: APROVAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2012- ORÇAMENTO DA RECEITA E 

DESPESA, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, MAPA DE PESSOAL E TABELA DE 

TAXAS E LICENÇAS ATUALIZADA”. -------------------------------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a deliberação do executivo que recaiu sobre o 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara apresentou estes documentos com 

recurso a um power point onde demonstrou o valor do orçamento para dois mil e 

doze, o qual se cifra em treze milhões, trezentos e dezasseis mil euros, cerca de 

dois milhões e meio a menos que no ano transato. ----------------------------------------------  

 ------- Apresentou os valores que são despendidos com despesas fixas, 

nomeadamente com a iluminação, deposição de resíduos, tratamento de águas 

residuais, etc; os principais investimentos relacionados com a ação social, 

educação, proteção civil, tendo esta última rubrica um valor mais elevado respeitante 

à aquisição de uma viatura de desencarceramento para os bombeiros e a limpeza 

de caminhos florestais. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Apresentou outras obras previstas para dois mil e doze, realçando o centro de 
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convívio dos Parises, a comparticipação na construção do lar e centro de dia da 

Santa Casa da Misericórdia, a loja social, o programa mão amiga; Na Educação 

destacou a ampliação do parque escolar, a instalação de quadros interativos, apoios 

socioeducativos a alunos com carências económicas, a atribuição de bolsas de 

estudo; Na cultura e património, a construção da oficina da música, apoio ao projeto 

dos museus em rede, do Algarve Central, apoio à paróquia, apoio às associações 

culturais; No Desporto a construção do parque de desportos radicais- 

miniskateparque, apoio às associações desportivas; Ambiente e Espaços Verdes a 

requalificação do Jardim Carrera Viegas com um espaço destinado à colocação de 

aparelhos de manutenção, reabilitação e valorização do espaço junto á ribeira dos 

Machados, aplicação de equipamentos de energias renováveis em diversos edifícios 

camarários, aquisição de viatura de recolha de resíduos, aquisição de contentores 

enterrados; Na Proteção Civil a aquisição do veículo de desencarceramento com um 

financiamento de trinta por cento, limpeza da faixa de combustíveis, beneficiação de 

caminhos, apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de 

Alportel, ampliação da rede de abastecimento de água ao sítio de João Cavaleiro, 

plano de alargamento da rede de esgotos da Estrada Municipal quinhentos e 

dezassete, obras de reparação da rede de águas do centro histórico; no 

Ordenamento do Território a requalificação da Praça da República com 

estacionamento e acessível para todos, projeto de renovação da Avenida da 

Liberdade e Largo de S. Sebastião, plano de pormenor do terminal rodoviário com a 

abertura de uma rua pedonal que ligará a Rua João Rosa Beatriz ao terminal, centro 

histórico – requalificação da Rua do Matadouro e Travessa do Pirolito, requalificação 

da zona do lavadouro, plano de reabilitação das entradas das vila, revisão do PDM, 

plano de mobilidade interurbana, projeto rampa; nas Vias de Comunicação a 

abertura da rua entre a rotunda do parque escolar e a rua da Escola Poeta Bernardo 

de Passos, requalificação da estrada municipal quinhentos e catorze, aquisição de 

uma viatura de transporte de crianças uma vez que os autocarros com quinze anos, 

embora estejam em perfeitas condições não podem faze-lo, reparação de caminhos, 

projeto regional de ecoturismo, implementação do simplex autárquico, modernização 

dos serviços no estaleiro com a construção de casas de banho e sala de convívio…. 

 ------- Referiu ainda que há rubricas dotadas com valores baixos porque não há 

hipótese de dota-las com mais dada a diminuição do orçamento quer pelo corte nas 
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transferências do estado quer na redução do IMT e IMI e ainda pela diminuição de 

emissão de licenças de obras e de utilização. -----------------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus disse que compreende que não haja hipótese de fazer grandes 

obras atendendo à conjuntura atual, verifica-se uma maior rigidez na despesa 

corrente sendo que a que mais sofre é a de capital.---------------------------------------------  

 ------- Na despesa corrente referiu que se verifica um grande aumento no que que se 

refere a água, saneamento e resíduos sólidos, pelo que gostaria de saber a que se 

devem estas diferenças significativas. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que teve conhecimento que os folhetos do orçamento 

participativo foram entregues dois dias antes da aprovação do orçamento na 

Câmara Municipal e o site da Câmara tinha a informação referente a dois mil e nove, 

o que em sua opinião, e por considerar esta modalidade muito interessante para a 

participação da população, não é aceitável este desfasamento temporal. ----------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara disse que o aumento verificado na 

água, saneamento e resíduos sólidos tem a ver com o facto de se terem feito 

previsões muito baixas, as quais foram posteriormente sendo reforçadas ao longo do 

ano através das diferentes alterações orçamentais, sendo que o valor previsto este 

ano é o que mais se aproxima da realidade. -------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao orçamento participativo disse que este ano foi feito em moldes 

diferentes, foram feitas reuniões com diversas associações, foram auscultadas as 

opiniões e estudadas várias soluções. --------------------------------------------------------------  

 ------- Após o executivo ter terminado o orçamento, foi elaborado um panfleto com as 

principais obras (vinte cinco) para que a população indicasse quais as prioritárias 

para S. Brás, em vez de se estar a questionar a população de quais as obras que 

gostaria de ver executadas sem que tenham uma noção de quanto custam, e na 

maioria dos casos, são apontadas obras de interesse meramente particular. -----------  

 ------- Disse que foram recebidas mais de uma centena de participações que vão ser 

devidamente analisadas e posteriormente serão apresentados os resultados. ----------  

 ------- Das opiniões que tem colhido e das pessoas que o têm abordado ficou ciente 

de que esta modalidade é mais prática, as pessoas conhecem melhor os projetos e 

ficam melhor esclarecidas das obras que a câmara pretende executar. -------------------  

 ------- Ulisses Brito saudou o executivo camarário pela mudança que introduziu no 

orçamento participativo, que só por si já é um instrumento inovador, feito desta 
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forma “obriga” as pessoas a olharem para as obras a nível de concelho e não 

apenas para seu proveito próprio. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil referiu que cada vez se torna mais “penoso” discutir o orçamento 

porque cada vez há menos dinheiro o que por seu lado também leva a que, 

chegando ao final do ano existam taxas de execução muito baixas. -----------------------  

 ------- Disse que se verifica uma tendência para se concentrar investimentos na Vila e 

arredores achando de deveria existir uma maior aposta nas zonas periféricas e na 

serra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que não tem qualquer preferência entre o atual modelo de orçamento 

participativo e o anterior, sendo que no anterior a população era mais participativa 

pelo facto de poder apresentar as suas próprias propostas, no entanto, e como já 

fora referido as mesmas eram muito pessoais. ---------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que não sabe se, das sugestões que foram sendo apresentadas ao 

longo dos anos se alguma vez foram contempladas no orçamento da Câmara. --------  

 ------- Em relação a este modelo disse que pode ser uma boa opção e uma boa ajuda 

uma vez que há pouco dinheiro e é necessário priorizar obras. ------------------------------  

 ------- Lançou o desafio para que, aquando da apresentação do resultado do 

orçamento, sejam apresentadas as sugestões que a população apresentou e as 

obras que foram executadas em resultado dessa escolha. ------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais pedidos de esclarecimento, pôs-se este ponto à 

votação tendo sido aprovado por maioria com onze votos a favor e quatro 

abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ulisses Brito usou da palavra para apresentar a declaração de voto que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Como eleitos locais, representantes da comunidade são-brasense, cabe-nos 

analisar a realidade, conhecer as necessidades da população e corresponder 

àqueles que são os seus anseios.----------------------------------------------------------------- 

No contexto difícil em que vivemos, sob uma profunda crise económica 

internacional, com graves reflexos na economia do país, da região e do 

concelho, urge adequar a prática autárquica aos novos desafios aos quais as 

autarquias têm que dar resposta.------------------------------------------------------------------ 
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Neste sentido, conscientes do tempo em que vivemos, analisámos a proposta 

de Orçamento Municipal para 2012, apresentada pela Câmara Municipal, bem 

como as Grandes Opções do Plano, o Plano Plurianual de Investimentos e 

demais documentos provisionais, sobre os quais entendemos votar 

favoravelmente, porquanto consubstanciam uma aposta nas pessoas, 

consciente, justa e solidária.------------------------------------------------------------------------ 

Considerando as circunstâncias atuais, fortemente limitadoras do 

investimento, assim como todos os constrangimentos de contenção financeira 

a que hoje as autarquias precisam dar resposta;-------------------------------------------- 

Considerando a drástica diminuição de receitas que a Câmara Municipal tem 

vindo a sofrer, devido aos cortes no financiamento por parte do Estado, às 

limitações do atual quadro comunitário de apoio – QREN (Quadro de 

Referência Estratégico Nacional) - e sobretudo à queda abrupta na cobrança 

de impostos, que é também o resultado da estagnação da economia 

nomeadamente ao nível do setor da construção civil;------------------------------------- 

Considerando o contínuo aumento de despesas fixas, que se prendem 

sobretudo com a transferência de novas competências para as Câmaras 

Municipais e com um conjunto de serviços que a Câmara Municipal procura 

prestar à população, para assegurar os níveis de qualidade de vida que 

defendemos;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o esforço desenvolvido pelo executivo municipal na elaboração 

daquele que foi, naturalmente, o mais difícil dos exercícios de elaboração do 

Orçamento Municipal dos últimos tempos; fazendo face a todas as 

dificuldades e limitações financeiras, sem recurso a medidas drásticas que 

ponham em causa os direitos das pessoas, as medidas sociais ou a qualidade 

de vida que tanto lutámos para conquistar, em prol do bem-estar dos são-

brasenses;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o esforço maior que consiste, nestas circunstâncias, em 

continuar a concretização do projeto de desenvolvimento para São Brás de 

Alportel, sem desistir o executivo municipal daquelas que são as linhas 

estratégicas na construção de um futuro melhor para todos;--------------------------- 
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Considerando o esforço que os sucessivos executivos municipais têm 

realizado através de uma gestão financeira muito rigorosa, em resultado da 

qual podemos orgulhar-nos do nosso município ter hoje uma saúde financeira, 

que é muito rara no país, bem diferente das situações de grande 

endividamento que observamos na grande maioria das autarquias;----------------- 

Considerando o empenho em dar continuidade a esta boa prática, com reforço 

ao nível do rigor financeiro, das opções de poupança de custos, da priorização 

dos investimentos, da rentabilização de recursos, da otimização de 

oportunidades e financiamentos; e do fomento de parcerias e sinergias, num 

trabalho de envolvimento com a comunidade;------------------------------------------------ 

Considerando as opções tomadas, com as quais concordamos e o faseamento 

que é proposto, tendo por base uma análise objetiva e bem fundamentada das 

necessidades prioritárias e das oportunidades de financiamento; ------------------- 

Considerando as principais apostas apresentadas para 2012, sobretudo ao 

nível do reforço das medidas sociais, do alargamento do saneamento a todo o 

concelho, das vias de comunicação e da renovação urbana, essenciais para a 

continuidade do projeto de desenvolvimento, da educação, que continua a 

merecer uma posição central na ação autárquica, e ainda ao nível da proteção 

civil, com importantes investimentos que asseguram a segurança e o bem-

estar de toda a comunidade.------------------------------------------------------------------------ 

Entendemos estar perante uma Proposta de Orçamento Municipal para 2012 

justa e solidária, que merece o nosso voto favorável, sendo o reflexo de uma 

gestão autárquica consciente e séria, que tem por base um exercício cuidado 

de planeamento e um sólido conhecimento da realidade”.------------------------------- 

 

 ------- Seguidamente também a bancada do Partido Social Democrata apresentou a 

sua declaração de voto que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------  

“ Os eleitos do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de São Brás 

de Alportel, vêm por este meio explicar o seu sentido de voto, no respeitante 

ao Orçamento e Grandes Opções para 2011.--------------------------------------------------
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Feita uma análise cuidada aos documentos em apreciação verificamos que os 

montantes globais em questão são inferiores aos exercícios económicos 

anteriores. Tal evolução negativa pode ser compreendida e enquadrada, 

devido à situação económica do país, nomeadamente, com a necessidade de 

consolidação das finanças públicas. Em simultâneo, observa-se uma redução 

mais significativa nas despesas de investimento, do que nos gastos correntes, 

o que denota um “aparelho administrativo” pouco flexível e de difícil gestão 

nos anos difíceis que se avizinham. Lamentamos que os alertas feitos nesta 

assembleia em anos transatos, não tenham tido repercussão no aligeirar da 

rigidez da despesa corrente.------------------------------------------------------------------------ 

Ao analisarmos os investimentos mais significativos presentes nos 

documentos, verificamos que existe por parte do executivo, uma intenção de 

avançar com projetos necessários para o desenvolvimento do Concelho. 

Podemos observar valores significativos em rubricas, como a Circular Norte e 

a Reparação da E. M. 514. No entanto, não se pode dar por adquirido a 

execução destas obras, visto muitas destas rubricas já terem sido 

apresentadas no Orçamento para 2011 e não terem sido executadas. Podemos 

assim dizer que algumas das verbas mais significativas são uma repetição de 

promessas “Orçamentais” sem execução.----------------------------------------------------- 

Por outro lado, não se vislumbram sinais de avanço em projetos fundamentais 

para este município, por exemplo, não existe qualquer rubrica para 

implementar uma rede de Saneamento Básico em zonas, como a Mesquita e os 

Machados, ao mesmo tempo, encontram-se verbas pouco significativas para o 

desenvolvimento do Parque Empresarial.------------------------------------------------------ 

Depois de uma análise aprofundada destes e de outros pontos dos 

documentos, o nosso voto será no sentido da abstenção.”----------------------------- 

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara relembrou algumas das obras que 

têm sido executadas e que derivam de sugestões apresentadas pelos munícipes 

como sejam o parque Roberto Nobre, as piscinas cobertas, o campo de futebol 

relvado, o mercado municipal, a ligação de esgotos e reforço de abastecimento de 

água à Mesquita, alargamento da via de acesso à escola da Mesquita, as obras no 

jardim de infância do Corotelo que se iniciarão brevemente, a construção do 
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skateparque que ainda não foi iniciada porque os alunos que a solicitaram não 

tinham a noção do seu valor, prevendo-se que esta obra colida com a abertura da 

estrada que liga a rotunda do parque escolar à rua da escola Poeta Bernardo de 

Passos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICILIO FISCAL EM 

S.BRÁS DE ALPORTEL”. ------------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para análise bem como a proposta e a votação do executivo que recaiu 

sobre este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento e atendendo a que o 

valor proposto é o mesmo do ano transato passou-se à votação deste ponto tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “REGULAMENTO DE 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SECUNDÁRIO”. ---------  

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

assunto para aprovação bem como a deliberação do executivo que recaiu sobre ele.  

 ------- O Presidente da Câmara disse que tem ao longo dos anos deparado com 

pedidos de atribuição de bolsas a alunos que embora tendo grandes capacidades 

par o estudo não têm, economicamente possibilidades para prosseguir. ------------------  

 ------- Acrescentou que estas serão atribuídas a alunos que não conseguem obter 

bolsas através do Estado e os valores a despender correspondem a cerca de um 

quinto do ordenado mínimo nacional, até ao limite de seis alunos por ano. --------------  

 ------- Norberto Miguel disse que vê com bons olhos a atribuição destas bolsas, no 

entanto existe um ponto que se refere a “… fotocópia da última declaração de 

IRS/IRC..” pelo que gostaria de saber se se refere ao candidato ou ao seu agregado 

familiar, e se estes são gerentes ou têm alguma participação numa empresa. ----------  

 ------- Este assunto suscitou algumas duvidas e troca de impressões entre os 

elementos das várias bancadas tendo-se chegado à conclusão que não haveriam 

grandes problemas na atribuição das mesmas e, caso surgisse alguma dúvida, está 

contemplado no regulamento que as mesmas são reencaminhadas para a reunião 

de Câmara para decisão final. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à aprovação deste ponto tendo o mesmo sido aprovado por 
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unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do penúltimo ponto da Ordem de Trabalhos: 

“IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE RECURSOS HIDRICOS”. ------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara Municipal, a informação que lhe 

vinha anexa e a deliberação do executivo municipal que recaiu sobre este assunto. --  

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta matéria decorre da entrada em vigor 

do decreto-lei noventa e sete, barra, dois mil e oito, que propõe que a taxa tem de 

ser repercutida no consumidor final juntamente com as tarifas praticadas. ---------------  

 ------- Para se poder cobrar esta taxa a mesma tem de ser aprovada pela Assembleia 

Municipal uma vez que a Câmara já está a suportar estes valores, os mesmos vão 

apenas ser distribuídos pelos consumidores finais. ----------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido quaisquer intervenções, passou-se à votação deste ponto 

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

 ------- Passou-se ao último ponto da Ordem de Trabalhos: “OUTROS ASSUNTOS DE 

INTERESSE PARA O MUNICÍPIO “. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa disse que tomou a liberdade de se 

substituir aos pares da Assembleia Municipal e colocou no jornal “Notícias de S. 

Brás” uma mensagem natalícia. Desejou igualmente a todos os elementos, 

familiares, executivo e sambrasense em geral votos de boas festas. ----------------------  

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. ------------------------------------------------------------------  


