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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ATA N.º4/2012 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE SEIS DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E DOZE.  

 

--------Aos vinte e seis dia do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, 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; Ivo Manuel 

dos Santos Tomé, João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas, Ilidio 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, Tiago do Espirito Santo do Carmo em substituição de Tânia Sofia da 

Conceição Pires Revés, Norberto Miguel Brito Lopes de Jesus, António Domingos 

Cerdeira Leitão Pires, Paulo Viegas Guerreiro é substituído por Luís Filipe Viegas da 

Graça e David José Ventura Gonçalves.------------------------------------------------------------  

 ------- Faltou o elemento José Natalino Gonçalves. -----------------------------------------------  

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

Marlene de Sousa Guerreiro, Acácio José Madeira Martins e João Carlos Mendonça 

D’Aragão e Moura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 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; ofício da Junta de Freguesia da Sé-Faro contendo 

uma moção demonstrando a sua posição quanto à extinção daquela Junta; ofício da 

Assembleia Municipal de Sesimbra remetendo um voto de solidariedade para com a 

população vítima do incêndio de Julho; ofício da CCDR Algarve sobre a reforma 
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administrativa autárquica; do município de Vila do Bispo um voto de solidariedade 

para com as vítimas do incêndio e ainda os pedidos de substituição dos elementos 

Tânia Revés e Paulo Guerreiro. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Posteriormente colocou à votação a proposta de ata que foi enviada para 

apreciação tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------  

 ------- Ainda no período de antes da ordem do dia, usou da palavra o elemento 

António Pires para apresentar o voto de louvor que a seguir se transcreve: --------------  

“São Brás de Alportel viveu uma situação particularmente delicada, o nosso 

concelho viveu uma das páginas mais negras, autenticamente uma catástrofe que 

atingiu, todo um concelho, refiro-me claramente à tragédia dos fogos florestais, que 

deixou muitos dos sambrasense em situação extraordinariamente difícil.----------------- 

Apesar do empenho, da abnegação e da generosidade dos nossos bombeiros 

voluntários, forças militares e militarizadas que tiveram um comportamento exemplar 

em toda a linha, que não nos cansamos de realçar, daí o nosso voto de louvor, a 

todos quantos deram o melhor de si em prol de São Brás de Alportel.--------------------- 

Foram muitos, de muitas corporações do país, que responderam ao apelo, e que até 

à exaustão disseram presente, combatendo um inimigo, que não dá tréguas, 

deixando o nosso concelho vestido de negro e as nossas populações com um 

amargo de boca, pois viram desaparecer, em minutos, o fruto de um trabalho feito 

durante várias gerações;-------------------------------------------------------------------------------- 

As gentes de São Brás de Alportel, mostraram o que de melhor há em todas elas;---- 

A generosidade e o estoicismo, a resistência, o dar as mãos nesta situação tão difícil 

para todo o nosso concelho;--------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal:------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, os senhores vereadores, os funcionários da 

nossa autarquia, mostraram como proceder, como estar sempre presente, 

desdobrando-se em ajudas, estando perto dos que precisavam, mostrando 

orientação, o caminho da decisão, o rumo que deveria ter sido seguido.------------------ 

Das autoridades de coordenação, não falamos porque, de acordo com os 

testemunhos de quem esteve no terreno, ela pura e simplesmente não ocorreu de 

acordo com a complexidade da situação.”--------------------------------------------------------- 

 ------- Francisco Keil perguntou se a intenção do PS era apenas apresentar o voto de 

louvor por parte da bancada ou coloca-la à votação para transformá-la numa tomada 
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de posição da Assembleia, parecendo-lhe ser essa a atitude mais correta embora 

retirando-se uma ou outra palavra, nomeadamente no que se refere à coordenação, 

ou falta dela, por parte das autoridades nacionais. ----------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que se a intenção é a tomada de posição por parte de todos, a 

bancada do PSD está disposta a trabalhar na mesma com a alteração do último 

parágrafo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Depois de se trocarem algumas impressões achou-se por bem corrigir o último 

parágrafo e colocar a moção à votação tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que esta proposta deveria ser tornada pública, 

nomeadamente nos jornais locais. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente usou da palavra António Pires para apresentar uma moção 

apelando à continuação da manutenção da passagem pelo Algarve, do rally de 

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

“Pela Continuidade do Rali no Algarve.---------------------------------------------------------- 

Perante as notícias que têm vindo a público pela comunicação social apresentando 

a possibilidade de o Rali de Portugal ser desviado do Algarve e do Alentejo em favor 

das zonas centro e norte do país após a edição de 2013 da prova, não podemos 

deixar de manifestar, desde já o nosso total descontentamento com esta 

situação que é nada mais do que mais um forte contributo para a destruição do 

Algarve, enquanto região turística, de referência no nosso país e mais uma 

machadada na já moribunda situação económica da região.-------------------------- 

Não conseguimos perceber o que pode justificar esta situação quando são 

manifestamente reconhecidas as qualidades da região algarvia para acolher este 

evento desportivo e quando é de todos conhecida a fulcral importância desta prova 

para a estratégia de promoção turística do Algarve.--------------------------------------------- 

Tal como revelam as posições tomadas, quer pela direção da Entidade Regional de 

Turismo do Algarve (ERTA), em seu comunicado de 21 de setembro, quer pela 

assembleia geral da mesma Entidade Regional, em deliberação unânime, na sua 

reunião do passado dia 24 de setembro, é inequívoco que “o Algarve reúne as 

melhores condições de segurança para pilotos e espectadores, oferece qualidade 

nas classificativas e infraestruturas de apoio, com a vantagem de a organização 
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usufruir de custos operacionais mais baixos e de todos os serviços de um destino 

turístico”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estas condições foram aliás apresentadas num recente estudo de impacto do Rali 

de Portugal na economia e imagem do Algarve e Baixo Alentejo, onde a prova se 

tem realizado nos últimos anos.----------------------------------------------------------------------- 

E importa referir que estas condições resultam, em grande parte do forte empenho e 

investimento das autarquias do algarve que acolhem o evento nos seus territórios, 

nomeadamente a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, que ao longo das 

diversas edições tem pugnado por garantir as melhores condições a desportistas e a 

visitantes, através da disponibilização de infraestruturas de apoio nas zonas de 

espetáculo, serviço de transporte, aposta na segurança e na comunicação, 

assumindo este evento como uma das mais importantes apostas turísticas e, para 

São Brás de Alportel, em particular, um dos mais relevantes cartazes de promoção 

do seu território interior, um objetivo cada vez mais importante, quando a Serra do 

Caldeirão, mais do que nunca precisa de atenção e de uma aposta em Iniciativas e 

em Futuro!-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na atual conjuntura de crise, vivida de forma absolutamente trágica na região 

algarvia, com os mais elevados níveis de desemprego do país, não podemos aceitar 

que se fechem os únicos caminhos com saída para o sucesso da região! E que seja 

posto em causa um evento de sucesso, que potenciou um aumento do número de 

visitantes e a sua fidelização, na região, trazendo uma receita, estimada na sua 

globalidade, no Algarve, na ordem dos 80 milhões de euros.--------------------------------- 

Reconhecendo nos responsáveis desta organização, a mais elevada credibilidade e 

competência, apelamos toda a sua atenção, para que o Rali de Portugal não 

abandone a melhor pista de realização para este evento e não volte costas ao 

Algarve e à Serra do Caldeirão.----------------------------------------------------------------------- 

Porque consideramos que o Rali de Portugal deve continuar a realizar-se no 

território do Algarve, incluindo a serra de São Brás de Alportel, propomos que esta 

assembleia municipal se solidarize com a tomada de posição assumida pela Região 

de turismo do Algarve e pelas Câmaras Municipais de São Brás de Alportel e de 

Loulé, deliberando manifestar à organização do evento, bem como às demais 

entidades com competência ao nível do turismo no país, a sua indignação pela 

eventual deslocalização do Rali de Portugal para fora do Algarve.-------------------------- 
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 ------- Não tendo havido quaisquer comentários ou pedidos de esclarecimento, o 

Presidente da mesa pôs a proposta à votação tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente António Pires apresentou a terceira moção, referindo esta à 

eliminação do feriado do Dia 5 de Outubro, a qual leu na íntegra e que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------“VIVA O FERIADO 5 DE OUTUBRO!------------------------------------------------------ 

 

A medida meramente economicista deste Governo em suspender o 5 de outubro do 

calendário dos feriados, mesmo só para esta legislatura é um verdadeiro atentado à 

identidade de Portugal e dos Portugueses. É o património da nossa História e a 

matriz do nosso regime que estão em causa.----------------------------------------------------- 

A desejável contenção financeira não pode ser motivo para deixar de considerar 

importante o regime que no governa, e o respeito que nos merece a História que 

construiu aquilo que somos hoje.--------------------------------------------------------------------- 

Bastariam algumas leis, tais como o divórcio, a separação da Igreja e do Estado ou 

o registo civil obrigatório, para fazer do dia 5 de outubro de 10910 uma data 

sobejamente emblemática da História de Portugal!---------------------------------------------- 

Paradoxalmente, a eliminação do feriado, da data que celebra o regime em que 

vivemos, tem lugar após a patriótica celebração do seu centenário, com legítima 

pompa e circunstância! Parece-nos estarmos perante uma verdadeira “troika” de 

ignorância, ingratidão e maldade, unida para perpetuar um crime contra a memória. 

Eliminar do calendário de feriados nacionais o dia 5 de outubro de 1910 é um ultraje 

aos heróis da Rotunda, uma ofensa ao regime em que vivemos e uma vergonha 

para os órgãos de soberania, em geral, e particularmente para o mais alto cargo que 

representa a República.--------------------------------------------------------------------------------- 

Parece-nos ainda que a questão da eliminação de feriados pode perseguir outros 

objetivos, nomeadamente desviar as atenções da escalada contra os direitos dos 

trabalhadores, favorecer os fortes e afrontar gratuitamente a Igreja Católica. 

Confundir e baralhar espirito republicano com espirito religioso como moeda de 

troca, só pode defraudar os sentimentos de uns e de outros e atacar a nossa 

identidade de republicanos e de crentes de qualquer religião, que se quer livre e 

esclarecida.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como são-brasenses, não podemos deixar de nos sentir profundamente 

revoltados com esta medida inglória e ultrajante. O município de São Brás de 

Alportel é filho e fruto da República, foi fundado em 1 de junho de 1914, no 

decurso da fundação da república, a 5 de outubro de 1910, por um dos 

protagonistas da revolta da Rotunda, o republicano João Rosa Beatriz, que 

nos merece o mais profundo respeito e reconhecimento, por quanto lutou por 

um novo regime para Portugal e por um sonho que hoje é o São Brás de 

Alportel que conhecemos.--------------------------------------------------------------------------- 

Em sua memória, pelo Passado e sobretudo pelo Futuro que precisa de ser 

construído sobre as bases sólidas do respeito pelos valores da cidadania e da 

liberdade, apresentamos a nossa indignação e revolta contra a eliminação do 

Feriado do 5 de Outubro.”---------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Ivo Tomé disse que o que está em causa não é o significado da data mas sim a 

forma que se encontrou para, juntamente com outras medidas, minimizar e tentar 

resolver a situação em que o País se encontra. Disse que têm de ser tomadas 

medidas para que se saia desta crise o mais rápido possível, as quais devem ser 

tomadas com toda a seriedade, razão pela qual não pode de forma alguma 

corroborar da opinião do PS expressa nesta moção. --------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra João Grenhas disse que em sua opinião há outras formas 

de combater a crise e aumentar a produtividade. Acrescentou que não é pelo facto 

de se abolir um feriado num mês que o país produz mais, sugerindo por exemplo 

que fossem retirados os jogos dos computadores de alguns funcionários públicos. ---  

 ------- Esta insinuação causou algum transtorno na sala levando a que o elemento da 

CDU ameaçasse abandonar a sala por estar cansado de ouvir constantemente 

criticas aos funcionários públicos como se fossem estes os grandes causadores da 

situação em que o país se encontra. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Seguiram-se alguns momentos em que os ânimos se exaltaram tendo o 

Presidente da mesa feito algumas referências ao tempo em que era funcionário 

público e à forma como as coisas foram evoluindo, esclarecendo que toda a vida 

existiram e existirão bons e maus funcionários, não se podendo medir tudo pela 

mesma bitola. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que ao longo dos anos não foi dado o devido valor aos 

funcionários públicos e hoje é esta a classe que mais tem perdido em questão de 
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regalias (congelamento de aumento de vencimento e progressões, aumento do IRS 

e ADSE, retirada do subsídio de férias e natal…) ------------------------------------------------  

 ------- João Grenhas disse que não foi intenção ofender ninguém, falou no geral e 

referiu que em todas as classes existem bons e maus funcionários, só que no 

público existem, ainda, algumas regalias que não existem no privado. --------------------  

 ------- José Dantas manifestou o seu lamento pelo voto contra do PSD que se limitou 

a seguir as diretrizes emanadas de Lisboa esquecendo-se de tudo o resto. Referiu 

que a eliminação dos feriados não é uma mais-valia para a produtividade do país 

que se sobreponha ao significado e simbolismo da nossa identidade histórica. ---------  

 ------- Ivo Tomé esclareceu que a bancada do PSD sempre tomou as suas decisões 

de acordo com o seu pensamento e sem indicações das estruturas nacionais do 

partido, daí concordar quando deve concordar e discordar quando assim for 

necessário faze-lo. Referiu igualmente que a decisão de tomar atitudes menos 

aceitáveis não foi do PSD mas sim do membro do PS que assinou o documento com 

a troika. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa referiu que o grande problema do país não é somente 

as medidas introduzidas pela troika mas as que foram acrescentadas pelo governo e 

que já são seis vezes mais. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente desencadeou-se um debate de cariz económico entre os 

elementos das diversas bancadas. -------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires usou da palavra para referir que se está a fugir à essência da 

proposta estando-se a divagar em temas que não tem diretamente nada a ver com a 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passando-se à votação da moção foi a mesma aprovada por maioria com onze 

votos a favor e quatro contra. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra Francisco Keil disse que gostaria de ver esclarecido um 

“boato” ou “informação” que corre em S. Brás de que as piscinas municipais 

cobertas vão encerrar no mês de dezembro o que acha bastante estranho e lhe 

deixa alguma pena porque são infraestruturas novas e com bastante utilização. -------  

 ------- Acrescentou que é necessário fazer-se uma avaliação do volume de trânsito 

que está a ocorrer nalgumas estradas mais importantes que atravessam o concelho, 

motivado pela introdução de portagens na Via do Infante, nomeadamente na EN 

270. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Quis também saber em que ponto se encontra a reconstrução de um muro que 

foi interrompida, exatamente na EN 270. -----------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara disse que a EN 270 levou um 

pavimento que serve para selar a base quando já polida dando-lhe alguma 

rugosidade, sendo uma solução que dura alguns anos e é mais económica do que 

qualquer outra que se apresente, não aumentando a espessura da estrada. ------------  

 ------- Em relação ao muro disse que recebeu das Estradas de Portugal, um ofício 

incluindo fotos que referia que a situação estava reposta e que o muro tinha sido 

devidamente reconstruído. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que diz respeito ao encerramento das piscinas cobertas no mês de 

dezembro, esta é uma situação que se está a ponderar e que resulta de uma análise 

feita pelos técnicos daquele equipamento que verificam que no referido mês a 

afluência é reduzida- não há aulas e como tal as crianças não vão á piscinas, muitos 

utentes vão passar a época natalícia fora do concelho, existem feriados e pontes…, 

o que faz com que o consumo seja o mesmo e o aproveitamento do equipamento 

seja reduzido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim quer para reduzir custos quer para permitir dar férias ao pessoal que 

também assegurou o funcionamento das piscinas descobertas durante o período de 

verão, esta é uma solução que está a ser estudada. --------------------------------------------  

 ------- Passando ao “PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO” usou da palavra 

Francisco Silva, residente em Mesquita para dizer que discorda com a forma como 

são tratados os funcionários públicos, porque durante todo o tempo em que 

trabalhou na Câmara Municipal, nunca viu os privados desempenharem tão bem as 

funções como a sua equipa, dotando uma grande percentagem do concelho de 

infraestruturas básicas (águas e esgotos). ---------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao muro que a Junta autónoma diz estar concluído, não está na 

totalidade, devendo a câmara fazer diligências para que a obra seja concluída na 

totalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE 

MUNICIPAL”, atividade essa que espelha o que de mais relevante ocorreu no 

período subsequente à última sessão e que dispensa a sua transcrição por ficar 

apensa a esta ata. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- O Presidente da Câmara informou igualmente que desde março de 2012 

integra o conselho de administração da Globalgarve, na qualidade de vogal, cargo 

não remunerado.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa sugeriu que os elementos da assembleia se 

associassem ao voto de pesar pelo falecimento de um sambrasense que 

representou muito para o concelho- Carlos Manuel Cantas Lopes, sugestão que foi 

aceite por todos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra Francisco Keil disse que embora não tivesse tido tempo 

para passar os olhos na informação, realçou as iniciativas que estão a ser levadas a 

cabo pela autarquia para minimizar os efeitos devastadores do incêndio ocorrido no 

mês de Julho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do ponto seguinte: “SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICIPIO”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara apresentou os mapas contendo os valores 

arrecadados e as verbas despendidas apresentando o município um saldo positivo, 

mantendo o mesmo ritmo de pagamento e estando a cumprir a lei dos 

compromissos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra Ivo Tomé disse que os números apresentados demonstram 

uma situação normal, exceto a concretização das despesas de capital que está 

muito baixa fixando-se em cerca de 17,93% quando se verifica que existe dinheiro 

depositado nalgumas contas bancárias, pelo que seria bom pensar-se em realizar 

algumas obras para que se aumentasse o emprego e consequentemente o bem 

estar social. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara explicou que a verba a que o elemento Ivo Tomé se 

refere não é assim tão excedentária porque existem obras que estão a ser concluías 

e ainda não foram pagas na totalidade, vencimentos por pagar, bem como 

pagamentos a efetuar às Águas do Algarve, Algar EDP, etc ----------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte: “APROVAÇÃO DA TAXA DO CÓDIGO DO 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2013” ---------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a proposta que foi presente à reunião do 

executivo com a respetiva deliberação. -------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara fez uma breve apresentação deste assunto, a sua 
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evolução e a proposta atual que sugere a aplicação da taxa de 0,8% para os prédios 

rústicos, 0,5% a 0,8% para os prédios urbanos e 0,3% a 0,5% para os prédios 

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

 ------- Acrescentou que perante esta definição de percentagens o executivo deliberou 

propor à Assembleia Municipal a taxa de 0,8% para a generalidade dos prédios 

rústicos, 0,7% para a generalidade dos prédios urbanos e 0,44% para os prédios 

avaliados dos termos do CIMI. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que se deslocou à Repartição de Finanças para fazer algumas 

comparações com a intenção de manter a receita sem perder verba mas também 

sem fazer aumentos. Referiu que a principal preocupação é o facto de se ter um 

investimento de cerca de 40 vezes menos e tirando os encargos financeiros que a 

autarquia tem sobra muito pouco para investir. ---------------------------------------------------  

 ------- Salientou que se torna muito difícil poupar algum dinheiro e por muito esforço 

que se faça há sempre algo que corre mal. Para elucidar esta situação apresentou 

uma questão muito concreta que refere o facto de se terem desligado algumas 

lâmpadas de iluminação pública, nomeadamente ao longo da circular norte, onde 

cada braço tem 2, mantendo-se apenas uma acesa, o que fez com que existisse 

uma redução na faturação, no entanto, com o aumento do IVA para 23% toda essa 

poupança foi absorvida e os gastos ainda sofreram um aumento. --------------------------  

 ------- O mesmo aconteceu com o aquecimento nas piscinas municipais em que o 

gasóleo de aquecimento aumento de 0,68€ para 1,28€, entre outros aumentos que 

foram ocorrendo durante o ano. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que faz um grande esforço para tentar manter as contas em dia 

mantendo a percentagem do IMI já que o IMT reduziu drasticamente e é quase 

inexistente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Apresentou vários exercícios para demonstrar os resultados que se vão obter 

com a taxa de 0,44% para os prédios já avaliados que não acarreta de forma alguma 

acréscimo para as famílias. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que não é a percentagem da taxa que dispara o aumento do 

imposto, mas sim o valor que anualmente é atribuído pelo Governo, por metros 

quadrado de construção. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguiram-se vários exemplos comparativos com vivendas e apartamentos mais 

antigos e mais recentes para se perceber os valores finais, verificando-se que os 
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prédios que vão ser mais penalizados são aqueles que têm mais de 25 anos. ----------  

 ------- Francisco Keil disse que esta matéria é muito complexa de se analisar estando 

em discussão vários fatores que causam alguma instabilidade. Outra questão é o 

efeito social que estas mudanças podem causar e ainda o reflexo que estes valores 

têm nas contas da Câmara e que por vezes causam algum “amargo de boca” na 

análise das mesmas quando se chega ao final do ano e verifica-se que as mesmas 

ficaram aquém das expetativas. -----------------------------------------------------------------------  

 ------- Em sua opinião, nesta altura deveria pensar-se mais na economia das famílias 

e esquecer-se um pouco o arrecadar de algumas centenas de euros. ---------------------  

 ------- Norberto Jesus disse que este assunto merece algumas reservas. Disse que 

compreende perfeitamente que a Câmara não possa perder verbas, no entanto, num 

ano de crise económica como este, é um pouco angustiante para as famílias 

depararem-se com mais este aumento. -------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara realçou ainda o esforço que tem sido feito pelos 

técnicos e restantes funcionários da Divisão de Urbanismo da Câmara Municipal, 

que têm feito um trabalho árduo de pesquisa, identificação dos processos e 

digitalização de algumas plantas solicitadas pelas Finanças para que a Engenheira 

responsável pelas avaliações de S. Brás, Faro e Loulé possa fazer o seu trabalho. ---  

 ------- António Pires apresentou uma nota sobre este assunto que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “Atendendo à grave crise que nos encontramos, encontrando-se o nosso país 

num período de ajuda externa financeira, e de supervisão pela troika, esperamos 

que, da parte do município, haja a melhor apreciação em relação à taxa do IMI; -------  

 ------- Espera-se que seja colocada em equação, a situação de todo um concelho, 

que vive não só numa situação particularmente difícil, fruto do aumento, quer 

desemprego, quer da situação de catástrofe que atingiu, todo um concelho, 

particularmente a parte da serra; ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim pede-se um estudo profundo, meticuloso e ponderado, para que o IMI 

não venha criar ainda mais constrangimento aos sambrasense; ----------------------------  

 ------- Estamos certos que a taxa que irá ser proposta, não deixará de ponderar a 

situação das famílias mais carenciadas e desfavorecidas, como igualmente não 

deixará de ter em linha de conta uma classe média altamente penalizada, por tantas 

taxas e impostos; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- A nossa primeira tentação seria aconselhar a taxa mínima de 0,3%, medida 

altamente demagógica, que faria, certamente notícia nos jornais e televisões, 

seguida por alguns concelhos; -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Mas não nos podemos esquecer que a Câmara também presta muitos 

serviços, alguns de carater iminentemente social, aos mais desfavorecidos e para 

isso são sempre necessárias receitas, é sempre necessário algumas cobranças; -----  

 ------- Penso que a taxa que irá ser proposta deverá ter alguns pressupostos: -----------  

 ------- Ser o mais possível justa, racional, com alguma razoabilidade; -----------------------  

 ------- Estamos certos Senhor Presidente, que no seu pensamento e dos restantes 

vereadores, ao tomar decisão tão importante não deixarão de pensar nos 

sambrasense e no futuro do nosso concelho” -----------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que os valores que são dados a apreciar mostram-nos que 

existem alguns fatores que vão influenciar a coleta total e que não estão aqui 

ponderados, como por exemplo o facto de não haver referência ao número de 

prédios que vão estar ou não avaliados aquando do cálculo do imposto, o número de 

pessoas que vai deixar de ter isenção, entre outros, o que leva a que o PSD vote 

contra o aumento da taxa do IMI para 0,44%. -----------------------------------------------------  

 ------- Ulisses Brito disse que o problema fundamental não é a taxa que se aplica mas 

sim o valor da avaliação dos imóveis que não depende da Câmara. -----------------------  

 ------- Salientou ainda que só se está a debater este assunto porque temos uma 

Câmara sem dívida e que gere bem o seu dinheiro, porque caso contrário, nem 

haveria discussão, porque a própria lei impõe que nesses casos seja aplicada a taxa 

máxima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à votação deste ponto da ordem de trabalhos tendo a proposta sido 

aprovada por maioria com 4 abstenções. -----------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra Francisco Keil disse que pelo que se apercebeu existe a 

possibilidade dos municípios majorarem até ao dobro as taxas a aplicar nos prédios 

rústicos com árvores florestais abandonadas, o que seria um caso a pensar no 

futuro, embora com algum cuidado. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte : “AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS- PROJETO DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA NA 

CONCEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADES”- -  

 ------- Apresentando este ponto o Presidente da Câmara disse o mesmo diz respeito 
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apenas ao facto de ter sido cabimentada verba para o ano de 2012, quando a 

candidatura é plurianual e prolonga-se até 2013. Acrescentou que o valor total é de 

4 800,00€ acrescido de Iva, repartido por 2 anos ou seja, 2 900,00€ para o ano de 

2012 e 1 900,00€ para 2013. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Salientou que o mesmo deverá ser incluído noutros planos como é o caso do 

PDM, estando a equipa a fazer estudos, apresenta soluções e ainda dá formação. ---  

 ------- Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento passou-se à votação 

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

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

“AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS- PROJETO 

ALGARVE CENTRAL- OPERAÇÃO- INICIATIVAS DE MARKETING TURISTICO 

BASEADO NAS TIC’S” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Esclarecendo este ponto o Presidente da Câmara disse que este é um projeto 

que visa a promoção do território através da criação de uma base de dados de 

recurso turístico e eventos culturais que permite dar informação a quem nos visita. ---  

 ------- O mesmo tem sofrido algumas vicissitudes e não te decorrido da melhor forma 

tendo inclusive sido objeto de contestação em Tribunal. Atendendo ao prazo 

decorrido e ao agravamento da situação económica têm surgido algumas dúvidas 

quanto à continuidade ou não deste procedimento. ---------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa disse que se deveria auscultar a posição dos restantes 

municípios envolvidos para se obterem respostas que tornem a decisão unanime, ou 

seja não gostaria de ver uma verba despendida sem que os outros municípios o 

façam como também não gostava de ver a candidatura cair por culpa da Câmara de 

S. Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Trocaram-se várias impressões entre os elementos da Assembleia Municipal 

tendo-se chegado à conclusão que a posição mais correta era suspender a decisão 

até á próxima sessão para que o Presidente da Câmara obtivesse resposta por parte 

dos restantes autarcas envolvidos sobre a forma como está a decorrer o processo 

nas suas autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “AUTORIZAÇÃO PARA 

PAGAMENTO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AO PESSOAL 

DIRIGENTE”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da câmara disse que este assunto resulta de uma alteração 
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legislativa que fez com que este pagamento carecesse de aprovação por parte da 

Assembleia Municipal, coisa que anteriormente não acontecia porque decorria da lei. 

 ------- Acrescentou que hoje lhe foram colocadas algumas dúvidas, para as quais já 

solicitou parecer jurídico, mas que não foi possível obter até à hora do início dos 

trabalhos e que tem a ver com o facto de a lei impor a extinção de lugares, 

nomeadamente o Diretor de Departamento em autarquias com menos de 40.000 

habitantes. No entanto a lei também refere que nos casos onde esse número não 

seja atingido, mantêm-se os lugares até ao términus da nomeação da comissão de 

serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Perante tais factos surgiu o impasse se seria ou não legítimo deliberar-se sobre 

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

 ------- O Presidente da mesa disse que estes assuntos são muito delicados, envolvem 

pessoas e não vêm devidamente acompanhados com a legislação respetiva, e foi 

por ter curiosidade que consultou a lei e lhe surgiu a dúvida de como aprovar o 

pagamento de despesas de representação a pessoas que ocupam lugares que vão 

ser extintos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Perante este facto sugeriu que se recolhessem pareceres jurídicos junto da 

AMAL e da ANMP para esclarecer quando é que os lugares vão ser extintos, quando 

é que se fazem as alterações ao quadro, quando é que produzem efeitos… porque 

numa altura em que, se as pessoas receberem indevidamente verbas são obrigadas 

a repô-las, não se deve brincar com a vida económica dos funcionários. -----------------  

 ------- O Presidente da mesa, à semelhança do ponto anterior e para evitar decisões 

mal tomadas foi sugerido que também este ponto fosse suspenso para se obterem 

pareceres jurídicos e informações complementares. --------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil concordou com a obtenção de informações concisas; realçou 

que não constava nos textos que foram entregues o facto desta lei ser recente e que 

obriga a que a Assembleia aprove uma coisa que já vem sendo prática ao longo dos 

anos pelo que não se está a criar nada de novo. -------------------------------------------------  

 ------- Atendendo a que todos concordaram, o assunto ficou suspenso, sendo 

analisado numa próxima sessão. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do último ponto da ordem de trabalhos: “OUTROS 

ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO”. ------------------------------------------  
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 ------- 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. ------------------------------------------------------------------  


