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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º2/2012 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E SEIS DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DOZE.  

 

--------Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, na sala de 

sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a segunda 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; Ivo Manuel dos Santos Tomé, João Manuel Rodrigues 

Guerreiro Grenhas, Raquel Gonçalves Neto Alves, 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 é substituída por Anselmo José de Brito Raminhos, 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, Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes 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 a correspondência recebida tendo 

destacado um ofício da Assembleia Municipal de Tavira enviando uma moção de 

rejeição pela introdução de portagens na Via do Infante;  ofício da CCDR Algarve 

convidando os autarcas a participar numa sessão de esclarecimento sobre a 

reorganização administrativa territorial autárquica; ofício da Assembleia da 

República solicitando resposta às questões colocadas pelos deputados do CDS/PP, 

relativas ao pagamento de senhas de presença e funcionamento da assembleia 
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municipais; ofícios da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel sobre a prestação de 

contas de 2011 e sobre a 1ª revisão ao orçamento para 2012, ambos fazem parte da 

agenda de trabalhos desta sessão e o pedido de substituição do elemento Tânia 

Sofia da Conceição Pires Revés. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------- Não tendo havido intervenções no período de antes da ordem do dia passou-se 

ao PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO tendo usado da palavra o senhor João 

Leonardo, residente em Fonte Touro deste município, para solicitar esclarecimentos 

acerca de uma carta que enviou à Câmaras em Março de 2011, demonstrava a sua 

vontade em ver incluído em zona urbanizável, aquando da revisão do PDM um 

terreno pertencente à sua família, para aí poder desenvolver alguns projetos. ----------  

 ------- Disse que não sabe em que situação está o plano, felicitou a Câmara pela 

revisão deste documento tão importante alegando que a “terra” ainda tem muito para 

dar, embora tenha hoje muito mais condições do que há anos atrás, pode fazer-se 

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

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que o PDM, antes do seu 

procedimento inicial teve uma consulta que advém da lei, e que, após várias 

reuniões com a empresa que está a elaborar a revisão a este plano, deu origem a 

um levantamento de diagnóstico, uma avaliação do plano em vigor e uma análise da 

evolução da situação até hoje, para posteriormente se entrar na execução da 

proposta base. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que a reunião do observatório com todas as entidades deve estar 

agendada para breve, onde será feita uma análise de toda a documentação e 

estudada a possibilidade de enquadramento dentro da nova proposta de plano. -------  

 ------- Posteriormente será feita uma apresentação da proposta de plano. ----------------  

 ------- Referiu que este é um processo muito moroso, no entanto sempre que sejam 

necessários esclarecimentos adicionais sobre o assunto o munícipe poderá dirigir-se 

à Câmara e solicita-los, sem ter de esperar por uma reunião de câmara ou sessão 

da assembleia por qualquer elemento do executivo ou técnicos da divisão de 

urbanismo poderão faze-lo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte: “APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL”. ------------------  
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 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara fez uma breve explanação da 

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

qual dispensa a sua transcrição por ficar apensa a esta ata. ---------------------------------  

 ------- Terminada a explanação usou da palavra Norberto Jesus para perguntar se 

existe alguma novidade acerca da obra de construção da circular norte- 3ª fase. ------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que a Câmara tem tido uma 

preocupação acrescida com esta obra que tem vindo a ser condicionada por vários 

fatores, como sejam a diminuição de receitas próprias e assim, como medida de 

precaução e providência ainda não tinha sido lançado o concurso. Atualmente com a 

lei dos compromissos e pagamentos em atraso, foi de novo condicionado e limitado 

todos os procedimentos. Referiu que se forem lançadas obras sem cumprirem a 

legislação em vigor as mesmas correm o risco de não poderem ser pagas, passando 

a responsabilidade para quem efetuou a despesa, que pode ser o executivo, os 

técnicos ou dirigentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que com a nova lei os municípios não podem chegar ao final do 

mês com dívida superior à que existia no mês anterior, o que para a Câmara de S. 

Brás é impossível, uma vez que não tem dívida vencida, o objetivo é chegar ao fim 

do mês sem ter contraído dívida. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que está a realizar reuniões com os proprietários dos terrenos, 

sendo que a aquisição dos mesmos apenas é financiada a quinze por cento e a obra 

a cinquenta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu n entanto que no seio da AMAL está a decorrer uma sondagem aos 

municípios para se saber quais as obras que irão efetivamente avançar, uma vez 

que existem câmaras que não têm capacidade para executar qualquer obra, 

havendo assim uma perspetiva de se aumentar a comparticipação de cinquenta para 

oitenta por cento o que a concretizar-se iria resolver a situação. ----------------------------  

 ------- Por outro lado as receitas próprias e as que são transferidas pelo Estado têm 

vindo a reduzir drasticamente, no entanto ainda conseguimos ter a decorrer a obra 

de requalificação da EM 514, tendo sido logo colocada água e esgotos, o centro 

comunitário dos Parises, a casa da música e a loja social, o que, comparativamente 

com outros concelhos é muito bom. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se ao ponto seguinte da Ordem de 

Trabalhos: “SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO” --------------------------------------  
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 ------- Sobre este ponto o Presidente da Câmara apresentou resumidamente o quadro 

dos valores arrecadados até à presente data e as verbas despendidas, mantendo-se 

o equilíbrio das contas com a redução de investimento. ---------------------------------------  

 ------- Apresentou algumas medidas de redução de custos, que embora tenham sido 

significativas foram logo absorvidas. Deu o exemplo da colocação de reguladores de 

energia, que fazem com que a iluminação pública acenda mais tarde e apague mais 

cedo, reduzindo logo em cerca de doze por cento, no entanto com o aumento brutal 

do IVA esse valor não se observam. Outros dos exemplos referidos tem a ver com o 

aproveitamento do sol para o aquecimento das piscinas cobertas reduzindo 

significativamente o consumo de gasóleo, o que também não é observável uma vez 

que este teve um aumento exagerado ao longo do ano o que fez com que não 

houvesse poupança. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que nos relatórios que são apresentados aparece uma coluna 

de receita com o grau de execução, pelo que gostaria que acontecesse o mesmo 

com o gráfico da despesa. ------------------------------------------------------------------------------  

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

CONTAS DO ANO DE 2011”  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara apresentou em power point a 

prestação de contas do ano de 2011 explicando onde foram aplicadas as verbas, 

divididas por rubricas bem como onde foram arrecadados os valores que 

apresentam uma redução significativa. --------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que a gestão financeira foi feita com grande rigor o que originou 

que a receita fosse superior à despesa resultando um saldo positivo para o ano de 

dois mil e doze de cento e cinquenta e cinco mil trezentos e vinte e oito euros. ---------  

 ------- Referiu que foram executadas três revisões e doze alterações que ocorreram 

apenas para abertura de novas rubricas não implicando quaisquer gastos adicionais. 

 ------- Disse que houve uma despesa global de nove milhões, setecentos e oitenta e 

sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e uma receita de nove milhões, 

novecentos e trinta e dois mil euros. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Fez uma análise das despesas e das receitas bem como de todas as 
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condicionantes que tem levado a que o investimento venha reduzindo 

significativamente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Terminada a apresentação Ivo Tomé solicitou que os gráficos fossem 

apresentados de forma diferente uma vez que se apresentam escalas que distorcem 

a realidade quando deveriam demonstrar a relação proporcional que existe. ------------  

 ------- Francisco Amaral disse que estamos perante um exercício cíclico que angustia, 

uma vez que as verbas têm vindo a reduzir. -------------------------------------------------------  

 ------- Sugeriu que a Câmara produzisse uma publicação para fornecer à população, 

dando conta da execução orçamental durante o ano para que, à semelhança do 

orçamento participativo também a população ficasse a saber o que foi feito e o que 

ficou por fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao PDM disse que estava prevista uma verba avultada no 

orçamento de dois mil e onze e a execução foi zero.--------------------------------------------  

 ------- Em relação aos contratos celebrados disse que dos cento e trinta e três 

existentes, cento e vinte cinco são ajustes diretos o que pode parecer um pouco 

estranho e podem ser considerados como suspeitos de pouca transparência. ----------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que realmente é necessário 

gastar cada vez menos e controlar cada vez mais os procedimentos para evitar 

derrapagens. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que mesmo antes da entrada em vigor da lei dos compromissos, a 

autarquia de S. Brás apenas abria concursos ou efetuava procedimentos se tivesse 

verba disponível para o fazer. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao Plano Diretor Municipal disse que este foi um dos casos em que 

estava prevista uma gastar uma boa parte da verba em dois mil e onze e o restante 

em dois mil e doze, no entanto não existindo verba para o fazer não apressou a sua 

execução; Por outro lado aguarda-se a homologação por parte do Instituto 

Geográfico Cadastral de Portugal num concurso que decorre há três anos na AMAL 

sobre cartografia o qual irá servir de base de trabalho à revisão do plano. ---------------  

 ------- Acrescentou que embora seja necessário proceder a esta revisão, não estamos 

a trabalhar no “vazio” dado que existe um em vigor, um plano de urbanização e 

vários planos de pormenor. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em termos de contratos disse que não sabia o número exato dos existentes, 

esclarecendo que os ajustes diretos vão até aos setenta e cinco mil euros e, sempre 
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que se faz um são solicitadas propostas a três ou cinco empresas, dependendo do 

valor, celebrando-se sempre contrato escrito quando o valor é superior a dez mil 

euros. Se o valor exceder os setenta e cinco mil euros será lançado um concurso 

público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pondo este ponto à votação foi o mesmo aprovado por maioria com treze votos 

a favor (PS e CDU) e três abstenções (PSD). -----------------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus apresentou, em nome da bancada do PSD, a 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 à 

Prestação de Contas do ano de 2011.------------------------------------------------------------- 

Feita uma análise cuidada aos documentos em apreciação verificamos que as 

diferentes peças financeiras correspondem à realidade financeira do município em 

31 de Dezembro de 2011.------------------------------------------------------------------------------ 

No entanto, gostaríamos de fazer referência ao facto do Orçamento para o referido 

ano económico ter sido acompanhado de um Plano de Redução de Despesa, o qual 

estava desagregado em 20 medidas. Infelizmente tais medidas nunca chegaram a 

ser devidamente quantificadas e hoje não se pode fazer um Balanço da sua 

execução. Tal situação leva-nos a concluir que tal Plano não passou de 

“propaganda”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao analisar mais profundamente as despesas de investimento realizadas, fazendo 

comparação com o que foi inscrito em Orçamento, podemos verificar um grau de 

execução muito baixo nalgumas rubricas, como por exemplo no que respeita à 

“conclusão da circular norte”, obra muito importante para o Concelho, a qual teve 

uma importante dotação Orçamental, sem que tenha havido qualquer execução no 

terreno.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de uma análise aprofundada destes e de outros pontos dos documentos, o 

nosso voto será no sentido da abstenção.-------------------------------------------------- ------ 

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

ORÇAMENTO PARA 2012”. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa leu o ofício da Câmara Municipal que 

remetia este assunto para aprovação bem como a deliberação do executivo 
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municipal que recaiu sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara referiu que esta revisão tem por 

objetivo dotar algumas rubricas do orçamento com o saldo que transitou da gerência 

do ano anterior. Passou a apresentar quais as rubricas que foram dotadas e os 

valores atribuídos: cinquenta mil euros para construção de edifícios de habitação 

social, quinze mil trezentos e vente e outo euros para obras a realizar na EB1 nº. 2, 

nomeadamente na cozinha em virtude da candidatura o PRODER ter caído; dez mil 

euros para prestação de serviços para alteração das portas de entrada da EB1 nº.3; 

quinze mil euros para aquisição de equipamento na EB1 nº. 2; quinze mil euros para 

aquisição de terreno na alfarrobeira da tumba, no âmbito da requalificação da 

Estrada municipal quinhentos e catorze, para se poder construir uma rotunda 

naquela zona e cinquenta mil euros para pavimentação de rede viária. -------------------  

 ------- Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento foi este ponto posto à 

votação tendo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------  

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

INTERESSE PARA O MUNICÍPIO” -----------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que tomou conhecimento através da comunicação 

social que algumas câmaras do país vão passar a fornecer, nas escolas, o pequeno-

almoço a alunos necessitados, perguntando ao Presidente da Câmara se sabe como 

se processará todo o processo, uma vez que também tem conhecimento que é 

fornecidos a todos os alunos, leite e bolachas, e qual é a realidade das nossas 

escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da câmara disse que neste momento mais de 

cinquenta por cento da população estudantil em S. Brás, tem escalão, ou A ou B, o 

que equivale a ter refeições e livros totalmente gratuitos ou comparticipados em 

cinquenta por cento, respetivamente, o que é uma grande fatia no orçamento. ---------  

 ------- Disse que no pré-escolar e 1º ciclo não lhe chegou indicação destes 

problemas; na Escola EB2 3 Poeta Bernardo de Passos, como existe bar aberto não 

se consegue ter uma perceção da realidade, a não ser que a mesma seja detetada 

por professores ou funcionários. Em relação à Escola Secundária o que se verifica é 

que a escola fecha para férias e há alunos que continuam a ir lá comer. -----------------  

 ------- Existe depois um apoio da Câmara através da distribuição de cabazes, 

adquiridos para o efeito ou provenientes do banco alimentar, a famílias que estão 
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referenciadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Realçou que já reuniu com o Agrupamento de Escolas no sentido de se 

solucionar casos que venham a acontecer de alunos que necessitem de um reforço 

alimentar a meio da manhã originado pela falta de pequeno-almoço. ----------------------  

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


