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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ATA N.º3/2012 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE NOVE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DOZE.  

 

--------Aos vinte e nove dia do mês de Junho do ano de dois mil e doze, 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; José 

Natalino Gonçalves; Ivo Manuel dos Santos Tomé, João Manuel Rodrigues 

Guerreiro Grenhas, Tiago do Espirito Santo do Carmo em substituição de Raquel 

Gonçalves Neto Alves, 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. ------------------------------------  

 ------- Faltou o elemento Sónia Costa do Rosário.-------------------------------------------------  

 ------- 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 

constavam os ofícios da Câmara Municipal remetendo os assuntos que deram 

origem à ordem de trabalhos; um ofício da Fenprof sobre Mega agrupamentos; os 

pedidos de substituição dos elementos Tânia Revés e Raquel Alves e um ofício da 

Câmara Municipal dando conhecimento de uma comunicação recebida das Águas 

do Algarve sobre a transferência de propriedade do intercetor do Alportel/Sanatório, 

o qual leu na íntegra. -------------------------------------------------------------------------------------   
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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. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- No período de antes da ordem do dia usou da palavra o elemento Francisco 

Amaral para perguntar em que situação estão dois processos interessantes para o 

concelho: a Pousada de S. Brás e a infraestrutura pertencente à Algar; ------------------  

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

junto da ENATUR, nomeadamente encaminhando potenciais investidores que o 

procuram, no entanto parece que embora existindo muito interesse quando chega a 

hora do financiamento nada se concretiza. Acrescentou que esta infraestrutura 

começa a causar alguma preocupação dado o tempo que está encerrada apontando 

para o início da degradação. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que dos interessados que têm contatado a Câmara uma das 

preocupações é o número reduzido de quartos questionando sempre se existe a 

hipótese de uma ampliação, o que de acordo com o Plano Diretor Municipal tal é 

possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à estação de compostagem da Algar disse que desconhece que a 

mesma tenha entrado em funcionamento, caso contrário já saberia até porque ainda 

é, até ao momento Administrador Não executivo daquela empresa. ------------------------  

 ------- Disse que se estão a lançar os concursos para finalizar as obras que estão mal 

executadas ou inacabadas para que aquela infraestrutura entre em funcionamento. --  

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

de Trabalhos: “INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO”, período durante o qual 

nenhum munícipe presente usou da palavra. ------------------------------------------------------  

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

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE 

MUNICIPAL “. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

atividade 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 ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Terminada a explanação usou da palavra Ivo Tomé para se congratular com a 

realização da primeira edição do “Mostra-te”, demonstrando o seu reconhecimento 
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aos jovens organizadores e aos participantes. Reconhecimento igualmente ao 

Blasius X Dream pela realização da maratona “Veredas de S. Brás” e a ACS pela 

realização da primeira corrida. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao concerto do dia 1 de junho com a fadista “Carminho” disse que o 

mesmo foi uma boa escolha, no entanto o som não foi adequado à cantora. 

Acrescentou ainda a falta de segurança do recinto pelo facto do mesmo ter 

concentrado um tão elevado número de pessoas. -----------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara concordou com o elemento Ivo Tomé acrescentando 

que a Câmara elaborou um plano de segurança juntamente com a GNR, para 

aquele espaço. Acrescentou que dado o grande afluxo de pessoas, a certa altura 

houve necessidade de se encerrar os portões para que as pessoas não se 

atropelassem, tendo posteriormente sido aberto o portão do jardim que dá acesso à 

rua das piscinas mas apenas para facilitar a saída das pessoas.----------------------------  

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

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO “. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara apresentou a situação financeira 

demonstrando os valores arrecadados e as verbas despendidas o que faz com que 

o saldo seja positivo possibilitando uma boa saúde financeira ao município, a qual se 

deve a uma gestão muito rigorosa. -------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa fez algumas comparações entre a gestão do município 

de S. Brás e outros que se encontram em situação pouco recomendável e que têm 

comprometidos os seus orçamentos por vários anos dado que as dívidas ascendem 

a valores incalculáveis. Embora possam candidatar-se a fundos disponibilizados 

para o efeito, o investimento nos próximos anos será “zero”. ---------------------------------  

 ------- Ivo Tomé congratulou-se com o facto de ter sido aceite a proposta apresentada 

na sessão anterior de incluir o cálculo das despesas na situação financeira do 

município, tornando assim o documento mais legível. ------------------------------------------  

 ------- Em relação ao “plano de resgate” disse que embora tenha algumas vicissitudes 

tem também algumas vantagens pelo facto de pagar a empresas que tinham nas 

Câmaras faturas de vários anos por receber e que vão finalmente ver as mesmas 

liquidadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Henrique Nicolau felicitou o Presidente da Câmara e o restante executivo pelo 

excelente trabalho que têm desenvolvido, situação que é bem visível quer na 
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apresentação da informação à Assembleia Municipal quer pela situação financeira 

do município. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Para ilustrar esse reconhecimento apresentou um documento que leu na 

íntegra e que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------  

“Gostaria de felicitar o Sr Presidente da Camara e todo o seu executivo pelo 

excelente trabalho que têm desenvolvido e que mais uma vez ficou bem claro na 

apresentação da situação financeira do município.---------------------------------------------- 

Ser eleito para cargos públicos não é uma competição que se esgota nas eleições, é 

pelo contrário uma responsabilidade que começa nesse momento. ------------------------ 

Quem vota não pratica apenas uma formalidade, nem o faz apenas por dever moral. 

Quem vota acredita que as promessas eleitorais que ouviu são consistentes com as 

suas expectativas e vota, em consciência, em quem acha que melhor serve essas 

expectativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

No limite o que a sociedade espera é que os seus eleitos cumpram com rigor, 

dedicação, lealdade e honestidade o contrato que estabeleceram com quem os 

elegeu mas que, naturalmente se estende a toda a comunidade, numa atitude de 

liderança inclusiva, onde as tendências político-partidárias deixam de fazer sentido.  

Esta Câmara e este executivo têm sabido construir o futuro em São Brás de Alportel. 

Já não é por acaso que viver em São Brás sabe bem! ----------------------------------------- 

Viver em São Brás sabe bem, porque a liderança do Sr. Engo. António Eusébio tem 

sabido, ao longo dos anos, apostar no desenvolvimento sustentado de São Brás. Ao 

longo destes mandatos do Partido Socialista em São Brás, mas particularmente 

estes últimos da responsabilidade do Presidente António Eusébio, São Brás 

conheceu um crescimento e um desenvolvimento como provavelmente não 

aconteceu em toda a história do nosso município. E por isso, Sr Presidente os São 

Brasenses têm memória e estão-lhe muito gratos. ---------------------------------------------- 

Mas estes resultados não se conseguem à custa de demagogia nem de decisões 

irresponsáveis que visam a gratificação imediata, mas que hipotecam o futuro. 

Exemplos desses não faltam um pouco por todo o país e alguns aqui bem perto de 

nós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Ata N.º3/2012 
Ata da Sessão Pública Ordinária realizada no dia 29/06/2012 

 

Pagina 5/12  

 

Conseguem-se sim, à custa de uma gestão excecional dos recursos financeiros que 

lhe foram confiados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

E o que o Sr. Presidente fez com as verbas de um município que é dos que menos 

recebem e portanto é dos que menos têm para gastar, não foi o possível. Fazer o 

possível é muito pouco. É não assumir a ambição de fazer diferente, de fazer 

melhor, de superar as expectativas. ----------------------------------------------------------------- 

E São Brás tem assistido nos últimos anos ao impossível. Hoje, eu estou 

particularmente satisfeito, porque alimenta-me a convicção que todos aqueles que 

no passado se revelaram de pouca fé afirmando ser demagogia aquilo que não 

havia dinheiro para fazer nem 20 anos, quando mais em 5 ou 6, mas graças a um 

homem que lidera um executivo que não se limita a fazer o possível mas exige o 

impossível, porque o bem-estar da nossa sociedade é algo que não pode ficar 

esquecido nem ser adiado, hoje, todos eles reconhecem que estavam errados e, 

perdoem-me a ingenuidade, hoje, quero acreditar, também eles estão contentes por 

se terem enganado…------------------------------------------------------------------------------------ 

E cá estamos nós, em meados de 2012, a gerir a crise… Numa altura em que a 

ilusão passada de uma vida fácil no futuro não deixa ninguém indiferente.--------------- 

Numa altura em que o rigor das contas públicas defendido por todos os agentes 

políticos tem tropeçado nos escândalos de má gestão um pouco por todo o lado. 

E é nesta conjuntura de desespero e alguma falta de respeito pelo dinheiro dos 

contribuintes, que somos todos nós, que temos de ser críticos em relação à atuação 

do executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

E é aqui que mais uma vez, esta câmara municipal e a sua liderança revelam o seu 

inconformismo e superam as expectativas. ------------------------------------------------------- 

Como é possível, com tão pouco, continuar a fazer tanto na área social, no combate 

à pobreza e à exclusão social, Na habitação, Nas medidas sociais para a promoção 

do emprego, No apoio à população sénior, sem esquecer os que estão isolados no 

interior do Concelho, Na manutenção da rede viária, No apoio às forças de Proteção 

Civil, Mas também no apoio à integração dos imigrantes, Na preocupação com as 

pessoas portadoras de deficiência, Na preocupação com as crianças e jovens em 

risco, Nos projetos de promoção da saúde, Na preocupação com a ação social 
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escolar, na dinamização de estruturas de apoio ao desporto, ao recreio, ao lazer 

para que miúdos e graúdos possam continuar a crescer e a viver bem em São 

Brás… e poderia continuar porque a lista é estimulantemente longa.---------------------- 

Atrevo-me a pedir-lhe Sr. Presidente que partilhe connosco a fórmula que usa para 

fazer tanto com tão pouco. ----------------------------------------------------------------------------- 

Atrevo-me a afirmar, Sr. Presidente, que chegar ao fim do mês com esta dinâmica e 

sem incumprimento nos pagamentos é excecional. Mas que não se diga que é uma 

exceção que confirma a regra, porque é, sem dúvida, a regra que a sua liderança 

mantida ao longo dos anos que tem tornado possível o impossível.----------------------- 

Termino dizendo que cego é aquele que não quer ver e se esconde em comentários 

vazios, críticas estéreis ou perguntas de secretaria. -------------------------------------------- 

Neste caso não acredito em cegueira, mas é muito evidente que quando se trabalha 

bem e o único objetivo é servir São Brás, os projetos e ambições da oposição ficam 

claramente dificultados. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

REPRESENTANTE NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO 

PDM DE S. BRÁS DE ALPORTEL “. ----------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional que remetia este assunto para discussão, sugerindo que 

o elemento efetivo fosse da bancada da PS e o suplente fosse do PSD atendendo 

ao número de representantes neste órgão. --------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que parece que existe algo que está a correr mal no 

Algarve porque nenhuma Câmara tem o seu PDM alterado o que o deixa bastante 

preocupado dada a gravidade da situação, esperando que não reflita uma 

despreocupação por parte dos autarcas algarvios. ----------------------------------------------  

 ------- Em relação à sugestão apresentada disse que os mesmos deveriam ser 

indicados pela sua valia técnica para que possam dar um bom contributo para a 

elaboração de um documento de fulcral importância para o desenvolvimento do 

município e não apenas imbuídos no espírito político. ------------------------------------------  

 ------- Passou-se à votação, por escrutínio secreto tendo ficado como elemento 

efetivo José do Carmo Correia Martins e como suplente Norberto Miguel Brito Lopes 

de Jesus. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “TRANSFERÊNCIA 

FINANCEIRA PARA O MUNICÍPIO – ANO 2013”. ----------------------------------------------  

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

assunto para conhecimento, bem como a proposta que foi apresentada em reunião 

do executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Para elucidar este assunto o Presidente da Câmara fez alguns exercícios para 

explicar os valores então apresentados. ------------------------------------------------------------  

 ------- Atendendo a que este ponto era apenas para conhecimento não carecendo de 

votação passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “ATUALIZAÇÃO 

DAS TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS- TRH”. -----------------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a proposta que o acompanhava. ----------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que esta atualização diz 

respeito à taxa de recursos hídricos que atualmente é cobrada aos consumidores 

tendo o valor de 0,054 €/ m3 e que está a ser cobrada ao município a 0,082€/m3, 

isto nas águas residuais. Em relação ao abastecimento de água a taxa manteve-se 

inalterada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que embora se reconheça que é um valor irrisório nas faturas da água, 

ao longo do país este valor, multiplicado por tantos consumidores é bastante 

significativo para que o cobra. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa fez um breve historial da forma como tem vindo a ser 

gerida a água em Portugal, onde se verifica que desde que a rede de abastecimento 

de água deixou de ser gerida única e exclusivamente pelas Câmaras e tendo 

passado para as mãos, ainda que só uma percentagem, para as Águas de Portugal, 

começaram a surgir as dívidas e o valor da fatura a aumentar. ------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara referiu que este é um assunto muito sério até porque 

o que está em estudo é a concessão do abastecimento de água em baixa para as 

Águas do Algarve, passando para a sua posse os funcionários que forem 

necessários e as redes de abastecimento e o cenário não será o melhor. ----------------  

 ------- Acrescento que com o atual cenário as câmaras decidem quais os valores a 

cobrar aos munícipes enquanto que,  com a eventualidade deste serviço passar para 

as Águas de Portugal, os valores são estipulados de igual forma para todo o país tal 

como acontece com a EDP. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ------- O Presidente da mesa acrescentou que com este modelo as câmaras perdem 

a autonomia na gestão do fornecimento de água, nomeadamente na atribuição de 

escalões sociais passando apenas a existir uma única modalidade. -----------------------  

 ------- Ivo Tomé salientou que o debate gerado à volta deste assunto extravasa a 

proposta que foi inicialmente apresentada para discussão. Acrescentou que não 

devemos estar a comentar artigos publicados na comunicação social porque a 

maioria deles não passam de pura especulação. ------------------------------------------------  

 ------- Em relação às dívidas dos municípios às Águas do Algarve recordou que as 

mesmas não são de agora que já se arrastam há muito tempo, por isso não se pode 

agora estar a culpabilizar apenas este governo e esta Ministra pelas medidas 

adotadas. Acrescentou que quando as dívidas se tornam excessivas, só o juro da 

mesma faz com que haja um aumento do preço do bem que estamos a consumir. ----  

 ------- Em relação ao futuro do abastecimento de água disse que deverá existir uma 

discussão, sem tabus ideológicos dado tratar-se de um assunto muito delicado e 

complexo para todos, daí demonstrar a disponibilidade da bancada do PSD para a 

realização de estudos e análise da situação por forma a não prejudicar ninguém. -----  

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

abstenção do elemento da CDU. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: “2ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO PARA 2012 “ ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara referiu que esta revisão surge 

porque existe a necessidade da reprogramação do projeto da circular norte porque 

foram suspensos, há meses atras, os financiamentos no âmbito do QREN. Disse 

que houve por parte do Governo necessidade de verificar as obras que estavam a 

ser candidatadas pelo que espera que os fundos sejam distribuídos por câmaras que 

têm possibilidade de executar as obras se possível aumentando a sua 

comparticipação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Com todos estes atrasos prevê-se que a obra se prolongue para além de dois 

mil e treze, daí ter de se prever dinheiro em orçamento para lá da data. ------------------  

 ------- Em relação a reprogramação do projeto “Museu em Rede” prevê-se igualmente 

que este se prolongue para além de dois mil e treze, havendo assim necessidade de 

se dotar a verba com valor para dois mil e catorze, situação que carece de 

autorização da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------  
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 ------- Acrescentou que foram igualmente introduzidas outras rubricas, as quais por 

serem projetos plurianuais carecem de autorização da Assembleia Municipal e 

constam dos pontos seguintes da Ordem de Trabalhos, sendo que o valor a 

cabimentar para dois mil e doze ronda apenas os nove mil euros. --------------------------  

 ------- Pondo este ponto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------  

 ------- Passou-se à análise do ponto seguinte da ordem de trabalhos. 

“AUTORIZAÇÃO PRÉVIA- PROJETO CIRCULAR NORTE- 3ª FASE “. -----------------  

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

bem como a deliberação do executivo que recaiu sobre ele. ---------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que com a entrada em vigor da lei dos 

compromissos e dos pagamentos em atraso todos os compromissos que sejam 

plurianuais carecem de autorização prévia da Assembleia Municipal, bem como os 

de valor superior a cem mil euros. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Após a devida autorização o processo será objeto de concurso. ---------------------  

 ------- Acrescentou que se aguarda a reprogramação do QREN para ver se se 

mantêm as percentagens de comparticipação e quais as novas regram 

implementadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que a bancada do PSD nada tem a opor a este pedido de 

autorização para construção desta obra que em sua opinião está a ter um tardio 

desenlace o que causa alguma inquietação. ------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Amaral referindo-se a este ponto e aos seguintes disse que seria 

importante para quem tem de se pronunciar, que as informações que acompanham 

estes assuntos fossem razoavelmente fundamentadas. ---------------------------------------  

 ------- Disse que juntamente com a informação deveria existir também uma 

explicação de como é que cada caso está previsto no orçamento já previamente 

aprovado, o que não é o caso da circular norte porque este projeto já está 

contemplado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pondo este ponto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------  

 ------- Passou-se ao ponto dez da Ordem de Trabalhos: “AUTORIZAÇÃO PRÉVIA- 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA 

ELETRÓNICA”  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que concorda plenamente 

com as palavras proferidas acerca da forma como os documentos foram 

apresentados pelo que, em sessões futuras o procedimento será corrigido. -------------  

 ------- Esclareceu que todos estes procedimentos tem cabimentação no orçamento já 

aprovado só que estavam em rubricas genéricas e somente contemplavam valores 

para o ano em causa. Por esse facto os mesmos foram agora incluídos na segunda 

revisão com os respetivos nomes e contemplando verbas para além de dois mil e 

doze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que as informações são feitas pelo setor de aprovisionamento, 

com indicação dos técnicos ou responsáveis pela aquisição do material ou prestação 

de serviços sem que haja uma informação devidamente fundamentada. -----------------  

 ------- Em relação à contratação da plataforma eletrónica referiu que com a entrada 

em vigor da nova lei da contratação pública, em dois mil e oito, todas aos contratos 

públicos tem de ser processados através de uma plataforma eletrónica, instrumento 

este que tem de ser contratualizado com uma empresa da especialidade, quer para 

quem lança os concursos, neste caso a Câmara, quer para as empresas que 

queiram concorrer. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais questões passou-se à aprovação deste ponto tendo o 

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

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

PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL- SISTEMA DE GESTÃO DE 

ASSIDUIDADE “. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara referiu que se trata da aquisição de um relógio de 

ponto com mais dois terminais de picagem e que é compatível com o programa de 

gestão de pessoal em uso na secção de recursos humanos evitando assim a 

duplicação de trabalho, o que não acontece atualmente com o existente que está 

ultrapassado e necessita de muita manutenção. -------------------------------------------------  

 ------- Posto este assunto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. ------------  

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

“AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL- MANUTENÇÃO DE 

SOFTWARE E LICENÇAS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RECINTOS 

DESPORTIVOS- PAVILHÃO MUNICIPAL E PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS “.  
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 ------- O Presidente da Câmara referiu que este procedimento consiste na atualização 

dos programas existentes no pavilhão e piscinas cobertas visando a aquisição de 

uma nova versão certificada pelas Finanças que permite a emissão de recibos. -------  

 ------- Pondo este ponto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------  

 ------- Passou-se à análise do ponto treze da Ordem de Trabalhos: ”AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL- LICENCIAMENTO MICROSOFT 

SCHOOL AGREEMENT”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que se trata de uma licença a aplicar nos 

computadores das escolas primárias do município. ---------------------------------------------  

 ------- Pondo este ponto à votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------------  

 ------- Passou-se ao penúltimo ponto da Ordem de Trabalhos: “AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL- CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO 

MULTITÉCNICA QUOTIDIANA ORDINÁRIA DOS EQUIPAMENTOS 

ELETROMECÂNICOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS COBERTAS”. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara referiu que os serviços a prestar consistem na 

execução de tarefas e operações de condução e manutenção dos equipamentos das 

piscinas municipais que engloba todos os equipamentos desde a abertura das 

piscinas até ao seu encerramento, garantindo a boa qualidade da água quer dos 

tanques quer dos balneários, bem como dos restantes equipamentos como sauna, 

elevador, banho turco, torniquete… ------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que o contrato que tínhamos com a empresa de manutenção está 

a terminar daí que se torne necessário elaborar um novo procedimento. -----------------  

 ------- Ivo Tomé solicitou esclarecimentos acerca deste ponto dado que o período de 

vigência vai decorrer mais durante o próximo mandato do que propriamente neste. ---  

 ------- Referiu que nos anteriores compreende que haja um período mais ou menos 

longo (cerca de dois ou três anos) porque se conseguem preços mais baixos junto 

das empresas de software, neste caso concreto, e tendo a câmara autonomia para o 

fazer não compreende porquê um período tão dilatado. ---------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que o procedimento visa a aquisição de uma 

prestação de serviços que pode ir até três anos o que faz com que as empresas 

concorrentes apostem em preços mais baixos se tiverem a garantia de ter trabalho 

por esse período de tempo. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Em relação à proposta de preço lançada e ao que se está a praticar atualmente 

existe uma diminuição de cerca de cinquenta por cento. ---------------------------------------  

 ------- Em relação ao período de vigência Ivo Tomé disse que o mesmo se estende 

até dois mil e quinze o que ultrapassa os três anos, pelo que o Presidente da 

Câmara explicou que os meses de dois mil e quinze servem para completar, 

juntamente com os que faltam até ao final de dois mil e doze, os três anos completos 

de contratação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que este assunto deveria ser acompanhado por uma 

informação explicativa sobre todas estas vantagens e reduções de custos. --------------  

 ------- Pondo este ponto à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa disse que isto é uma pequena 

amostra dos interesses instalados em torno das Câmara Municipais e nenhuma 

Câmara isolada consegue lutar contra isto. Disse igualmente que não compreende 

porque é que as Câmaras financiam entidades como a Globalgarve ou o Algarve 

Digital. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa formulou desejos para que o 

Presidente da Câmara tenha as maiores felicidades no desempenho de novas 

funções para que foi eleito- Presidente da Federação do PS Algarve- esperando que 

possa ter uma voz ativa em prol do desenvolvimento do Algarve. ---------------------------  

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


