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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ATA N.º5/2012 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA DEZASSETE DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E DOZE.  

 

--------Aos dezassete dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, na sala de 

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

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

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

Natalino Gonçalves, 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, Anselmo José de Brito Raminhos 

em substituição de Tânia Sofia da Conceição Pires Revés, Norberto Miguel Brito 

Lopes de Jesus, António Domingos Cerdeira Leitão Pires, Paulo Viegas Guerreiro e 

David José Ventura Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------- Faltou o Vereador Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ---------------------------   

 ------- 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 CCDR com um parecer relativo a despesas 

de representação do pessoal dirigente, o qual leu na íntegra e o pedido de 

substituição do elemento Tânia Revés. -------------------------------------------------------------  

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

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Ainda no período de antes da ordem do dia usou da palavra o elemento 

Francisco Amaral para apresentar uma moção relacionada com a introdução de 

portagens na Via do Infante que ocorreu há sensivelmente um ano, a qual leu na 

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

 ------- “Contra as portagens na A22/Via do Infante. --------------------------------------------  

 ------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1)No passado dia 8 de Dezembro, assinalou-se o primeiro aniversário da 

introdução de portagens na  A22/Via do Infante, momento em que se iniciou um 

roubo às populações e à região, traduzidos no saque aos automobilistas, no 

desaproveitamento de uma importante infraestrutura regional, na degradação da 

economia regional e no regresso ao passado com a sobrelotação da EN 125 que 

voltou a ostentar o infeliz apelido de “estrada da morte” dado o agravamento da 

sinistralidade rodoviária. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2)A vida quotidiana acabou por confirmar as portagens na Via do Infante- 

merecedoras de um amplo repúdio por parte da população- como uma medida 

desastrosa para a vida das populações e para as localidades servidas por esse eixo 

estruturante apenas servindo para continuar a alimentar os lucros da concessionária.  

 ------- 3)Se é verdade que são muitos os inconvenientes para a população local, não 

é menos verdade que a introdução de portagens levou ao afastamento de muitos 

turistas espanhóis, com perdas significativas para a economia regional, tendo em 

conta que o Algarve é uma região que se desenvolveu apenas num vetor da 

economia: O Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 4)A maior parte da extensão da Via do Infante foi construída co verbas do 

Orçamento do Estado e do Quadro Comunitário de Apoio I (FEDER) sendo que os 

lanços construídos com recurso ao regime de portagens sem cobrança aos 

utilizadores (SCUT) representam apenas 30 por cento da infraestrutura. -----------------  

 ------- 5) A A22/ Via do Infante não cumpre todos os requisitos técnicos aconselhados 

para as autoestradas interurbanas, em particular no que diz respeito ao perfil 

transversal e ao espaçamento entre nós. -----------------------------------------------------------  

 ------- 6)É notória a falta de alternativas à A22/Via do Infante, uma vez que a EN 125 

em partes significativas do seu traçado, é uma autêntica artéria urbana, não tendo 

características adequadas ao tráfego interurbano. É também sabido que as obras de 

requalificação da EN 125 se encontram paradas, não sendo certa a data do seu 
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recomeço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- De acordo co o exposto, a CDU propõe que a Assembleia Municipal de São 

Brás de Alportel, na sua reunião ordinária de 17 de Dezembro de 2012 delibere: ------  

 ------- 1- Manifestar o seu desacordo e protesto em relação às portagens na A22/Via 

do Infante, causa de repercussões muito negativas para a atividade económica da 

região, contribuindo para o encerramento de empresas, o aumento do desemprego e 

o agravamento das injustiças e das desigualdades sociais. -----------------------------------  

 ------- 2- Apelar a que se faça tudo o que for possível para que o Governo proceda à 

abolição imediata da cobrança de portagens na A22/Via do Infante. -----------------------  

 ------- 3- Saudar todos os participantes nas manifestações que tiveram lugar por 

ocasião do aniversário da introdução de portagens na A22/Via do Infante. ---------------  

 ------- 4- Enviar esta moção ao Sr. Presidente da República, ao Governo, aos Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República e aos órgãos de comunicação social”. ---    

 ------- António Pires disse que não há ninguém que esteja de acordo com a 

introdução de portagens, concorda com a moção, no entanto acha que alguns 

termos devem ser substituídos por considerar não serem os mais adequados. ---------  

 ------- Ivo Tomé disse que a bancada do PSD sempre pugnou para que não fossem 

introduzidas portagens nesta via, concorda com a moção, mas, tal como o elemento 

do PS já referira, alguns termos teriam de ser substituídos. -----------------------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que embora ache necessário empregar por vezes 

palavras mais fortes aceita que se façam alterações porque o verdadeiro espírito da 

moção é não baixar os braços e lutar contra uma coisa que ninguém concorda. -------  

 ------- Depois de introduzidas as alterações, onde se lia “…um roubo às populações e 

à região, traduzidos no saque aos automobilistas……” passou a ler-se “… com o 

pagamento, prejudicando as populações e a região…”, foi a moção posta à votação 

tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente Francisco Amaral apresentou outro assunto relacionado com a 

obra que foi executada na Estrada Nacional 270, em que o muro ficou por terminar. 

Referiu que a Junta Autónoma de Estradas deu indicação à Câmara Municipal que a 

obra estava concluída mas em sua opinião ela está inacabada. -----------------------------  

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

ABERTA AO PÚBLICO”, período durante o qual não usaram da palavra quaisquer 

munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Passou-se de imediato ao ponto seguinte: “APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL”. -------------  

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

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

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

 ------- Usando da palavra Ivo Tomé saudou a intervenção do Ministério da Segurança 

Social pelos apoios diretos concedidos às pessoas vítimas do incêndio, sendo este 

um bom exemplo de como o governo atua quando é necessário e com a brevidade 

que o caso exigia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à falta de iluminação de natal, disse que teria sido mais vantajosa a 

colocação de alguma, embora em pequena escala e apenas nalgumas ruas, em 

detrimento de outras iniciativas, também onerosas, mas com menos impacto em prol 

da atividade do comércio local. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Outra situação tem a ver com a limpeza que está a ser feita na ribeira dos 

Machados, em sua opinião positiva, mas que está a provocar na zona limítrofe do 

concelho um acumular de sobrantes que poderão provocar cheias com as primeiras 

chuvas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que concorda com o facto da autarquia não ter colocado 

iluminação de natal, num ano de contensão em que é preciso gerir muito bem os 

fundos disponíveis, no entanto gostaria de saber quais as iniciativas a que o 

elemento Ivo Tomé se refere. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Amaral fez referência a uma candidatura que a Câmara Municipal 

apresentou no âmbito do proder, para um conjunto de iniciativas e ações de 

estabilização de emergência na área ardida, cujo valor ronda um milhão de euros e 

que não foi referida na informação do presidente. -----------------------------------------------  

 ------- O presidente da mesa enalteceu o trabalho da autarquia referindo o apoio dado 

à Santa Casa da Misericórdia para a construção do centro de dia, a beneficiação da 

estrada municipal quinhentos e catorze, o apoio às escolas entre outros. Questionou 

o presidente da câmara acerca do reforço que vai ser dado, ou não, nos refeitórios 

escolares na época do natal, tema que tem sido muito abordado pela comunicação 

social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que uma das formas de se poupar algum dinheiro era diminuir 

ou acabar co algumas publicações que chegam à casa das pessoas depois do meio 
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do mês, não produzindo qualquer efeito atendendo a que os eventos já 

aconteceram. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o presidente da câmara referiu que as ações que são 

levadas a cabo na época na época natalícia, como a noite vermelha ou outras que 

se realizam no mercado municipal, são a custo zero, organizadas pela Câmara 

Municipal com a colaboração do comércio local, associações e alguns 

colaboradores. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que diz respeito à agenda disse que a mesma é um documento informativo 

que chega à casa das pessoas nos primeiros dias do mês, tendo acontecido um 

ligeiro atraso no mês de Agosto. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que alguns municípios que tinham grandes iluminações de natal, 

como por exemplo Loulé, este ano também optou por não faze-lo, outros porém, 

embora com as finanças negativas e sem cumprirem a lei dos compromissos 

continuaram a faze-lo não se sabe como. ----------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à ribeira dos Machados disse que a Câmara Municipal tem estado 

a fazer a limpeza com competia aos particulares, no entanto o estado da mesma era 

tão lastimoso e grave que esta foi a única solução. Acrescentou que a empresa corta 

as árvores e vai empilhando a lenha o longo da linha de água, nos terrenos. De 

qualquer forma vai solicitar à fiscalização que verifique se não foi deixada nenhuma 

na linha de água que possa provocar inundações. -----------------------------------------------  

 ------- No que se refere à candidatura disse que não fez nenhuma referência porque a 

mesma ainda não foi aprovada, foi apenas submetida; o valor é de cerca de um 

milhão de euros com um financiamento a cem por cento ficando o pagamento do 

IVA por conta da autarquia. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação às cantinas escolares as situações mais complicadas estão 

referenciadas, tem sido dado o apoio necessário, direta ou indiretamente, não 

havendo até ao momento casos de extrema necessidade. ------------------------------------  

 ------- Não havendo mais intervenções passou-se ao ponto seguinte: “SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO”. ----------------------------------------------------------------------  

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

financeira da autarquia referindo os valores arrecadados e as verbas despendidas 

continuando com as contas devidamente equilibradas. ----------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que a situação não é equilibrada mas sim folgada fazendo 
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referência à baixa execução das despesas de capital o que não lhe parece muito 

bom uma vez que estamos no final do ano. --------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “ALGARVE CENTRAL- 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOD 

PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE MOBILIDADE URBANA” -------------------------  

 ------- O presidente da mesa leu o ofício da câmara municipal que remetia este 

assunto para aprovação bem como a deliberação do executivo sobre este assunto. --  

 ------- O presidente da câmara disse que a empresa solicitou a prorrogação do prazo 

do contrato por mais um ano, até dezembro de dois mil e treze. Atendendo a este 

facto e por ser um investimento plurianual carece de aprovação por parte da 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido quaisquer intervenções 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- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

COM A ASSOCIAÇÃO EPIS”. ------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a deliberação do executivo municipal que recaiu 

sobre ele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara referiu que existe um erro no documento enviado, que 

entretanto já foi corrigido e que tem a ver com as datas de términus do projeto. 

Esclareceu que este projeto tem a ver com uma metodologia de apoio às escolas 

por parte de empresários pela inclusão social que visa criar um apoio a alunos 

socialmente desfavorecidos e que têm problemas de aprendizagem, minimizando-se 

desta forma o insucesso escolar. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que é atribuído um subsídio anual no valor de dois mil e quinhentos 

euros, por um período de três anos, carecendo de aprovação da assembleia 

municipal por se tratar de um investimento plurianual. ------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido quaisquer intervenções por parte dos membros passou-se à 

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

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

COMPROMISSO PLURIANUAL- EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE” 

 ------- O Presidente da mesa depois de ter lido o ofício da Câmara Municipal que 
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remetia este assunto para aprovação, bem como a deliberação do executivo que 

recaiu sobre o mesmo, colocou algumas questões relacionadas com as clausulas 

referentes ao pagamento do subsídio de férias e natal, uma vez que a lei que vigora 

atualmente tem regras especificas para estes pagamentos. ----------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que, para que a candidatura seja aprovada tem 

de haver despesa efetuada ainda este ano. Acrescentou que os vencimentos 

rondam os seiscentos e dezassete euros, pelo que os valores a pagar dos referidos 

subsídios serão de valor idêntico. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Depois de troca de impressões foi aprovado por unanimidade o presente 

protocolo, com a indicação de que os subsídios fixem indexados às regras da função 

pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “APROVAÇÃO DO 

PROJETO DA CIRCULAR NORTE- FASE 3.1 E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE 

COMPROMISSO PLURIANUAL” --------------------------------------------------------------------  

 ------- Sobre este assunto o Presidente da mesa leu o ofício da câmara municipal 

remetendo este assunto para aprovação bem como a parte da ata da reunião do 

executivo onde este assunto foi aprovado. ---------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara referiu que este projeto está todo elaborado e 

inclusive aprovado por esta assembleia, pronto a ser posto a concurso, no entanto 

em virtude da quebra de receitas que tem ocorrido em todos os municípios, achou-

se por bem dividir este projeto em dois e lançar o troço entre o pavilhão municipal e 

a estrada das águas (junto ao campo de futebol da união), sendo também neste 

troço onde existe a maior parte das expropriações. O valor do concurso a lançar é 

de novecentos mil euros mais iva. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que convém que seja lançado concurso e adjudicada a obra o mais 

rápido possível, uma vez que só com estas démarches ultrapassadas é que as 

verbas comunitárias ficam cativas, tendo no entanto informação de que as mesmas 

estão disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus disse que este projeto já tem algum tempo, tem aparecido em 

vários orçamentos e tem sido adiado consecutivamente por um motivo ou por outro,  

agora aparece repentinamente abarcando apenas metade do projeto. Questionou 

igualmente sobre a data prevista para lançamento da fase 3.2. ------------------------------  

 ------- Ivo Tomé corroborou da opinião do elemento Norberto referindo que acha que 
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é de propósito o lançamento desta obra nesta altura, a menos de um ano de 

eleições. Disse que espera que o lançamento da obra à pressa não influencie na 

qualidade da construção. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que o troço escolhido não é o melhor porque quando o mesmo 

estiver construído o trânsito irá entrar novamente dentro da vila por não ter 

alternativa possível, situação que não aconteceria se o projeto 3.2 fosse iniciado 

primeiro, considerando por isso um “erro óbvio”. -------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que existe sempre um problema, se se faz a obra é porque 

estamos em ano de eleições, se não se faz é porque não se faz, o que prova que há 

pessoas que nunca estão satisfeitas e criticam apenas por criticar. ------------------------  

 ------- Acrescentou que certamente o desejo de todos era a construção de todo o 

troço, no entanto existem condicionantes, nomeadamente de ordem financeira, que 

não o permitem, situação que só acontece graças à boa gestão e ponderação deste 

executivo, porque, caso contrário e à semelhança de outros concelhos faria a obra 

sem pensar nas consequências que a mesma traria para o futuro. -------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que não compreende os argumentos 

apresentados pelo elemento Ivo, a não ser a pura demagogia política. --------------------  

 ------- Esclareceu que o troço completo tem um valor de cerca de dois milhões de 

euros e cerca de quinhentos mil de expropriações, o que, por si só e atendendo às 

contas disponíveis no dia de hoje, verifica-se que o projeto não podia ter sido 

lançado. Assim sendo, o município não tem estado parado à espera de eleições e 

tem executados outras obras como é o caso da reparação da EM 514, o reforço do 

abastecimento de água e a plataforma com um ligeiro alargamento. -----------------------  

 ------- Acrescentou que esta é a fase mais cara porque inclui a aquisição de terrenos 

que estão dentro do perímetro urbano e como tal são mais caros, o que não 

acontece na fase seguinte onde alguns deles já são propriedade do município. --------  

 ------- Ao contrário do que foi referido pelo elemento Ivo Tomé, o trânsito não passa 

dentro do aglomerado urbano, apenas atravessa a Rua 5 de Outubro e continua o 

seu trajeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que é preferível ir fazendo obras a pouco e pouco e concluí-las do que 

lançar grandes obras, como aconteceu com a requalificação da EN 125, que agora 

está parada e possivelmente não irá avançar mais, nomeadamente nos troços em 

que as câmaras são socialistas. -----------------------------------------------------------------------  
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 ------- Neste caso concreto, do troço 3.1 a câmara assegurou-se que há 

financiamento, cumpriu a lei dos compromissos não deixando qualquer desfalque 

para o executivo vindouro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Relembrou que a obra não vai ser feita à pressa por causa das eleições, 

porque se tudo correr bem, cumprindo-se os prazos estipulados, se na altura das 

eleições a terraplanagem estiver concluída será muito bom e não se pode cruzar os 

braços no ano de dois mil e treze por ser ano de eleições. ------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa fez uma breve apresentação da situação financeira dos 

municípios do Algarve, onde, na sua maioria, à exceção de três, incluindo S. Brás 

tiveram de recorrer ao PAEL solicitando muitos milhões de euros para poderem 

continuar a funcionar com as condições mínimas (pagamento a fornecedores, água, 

luz, vencimentos…) enquanto que S. Brás, além de não ter dívidas ainda continua a 

lançar concursos para realização de obras e todos os fornecedores querem trabalhar 

com este município sabendo que as suas faturas são pagas quase de imediato. ------  

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

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “PROJETO ALGARVE 

CENTRAL- OPERAÇÕES DE INICIATIVA DE MARKETING TURISTICO 

BASEADAS NO TIC’S”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que este ponto tinha ficado suspenso na última 

sessão por existirem dúvidas quanto à sua concretização. Atendendo a que os 

pressupostos foram largamente ultrapassados desde o dia que se iniciou o concurso 

para este projeto e o dia de hoje, tomou a iniciativa de propor na reunião de câmara 

o abandono deste projeto poupando-se alguma verba com esta decisão, situação se 

só vem a esta assembleia para conhecimento. ---------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “PARTICIPAÇÃO DO 

IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICILIO FISCAL EM S. BRÁS DE 

ALPORTEL”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para aprovação, a proposta apresentada e a deliberação do executivo 

municipal sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil Amaral disse que já no passado fez alguns comentários sobre 

este assunto defendendo aquilo que pensava, nos anos seguintes aprovou 

favoravelmente e este ano irá novamente votar contra. Referiu que a Câmara irá 
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arrecadar cerca de trezentos mil euros que, caso abdicasse deles iriam ficar nas 

contas das famílias que, em anos como este é algo significativo. ---------------------------  

 ------- Referiu que os trezentos mil euros arrecadados deviam ser postos à 

consideração da população, à semelhança do orçamento participativo, para que 

indicassem qual a obra de cariz social que gostariam de ver executada. -----------------  

 ------- Acrescentou que é difícil explicar à população que se retém cinco por cento do 

seu IRS e chegando-se ao final do ano a taxa de execução do orçamento é bastante 

discutível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que mais uma vez explicaria este assunto, 

dando-lhe algum prazer faze-lo. Fez uma comparação entre os municípios do 

algarve e S. Brás de Alportel. Referiu que não estamos a cobrar a taxa máxima 

porque não estamos obrigados a isso e por decisão própria, ao contrário de outras 

que estão obrigados a faze-lo atendendo às dívidas que possuem. ------------------------  

 ------- Fez uma breve referência às despesas fixas mensalmente bem como as 

verbas que tem previstas arrecadar que são cada vez mais reduzidas, incluindo os 

cortes nas transferências do estado, e como se consegue gerir uma câmara 

diariamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passando-se à votação deste ponto foi o mesmo aprovado por maioria com um 

voto contra. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “3ª REVISÃO 

ORÇAMENTAL PARA 2013”. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa referiu que esta revisão surge na sequência de um 

assunto já debatido aqui hoje- Equipas de Intervenção Permanente as quais não 

estavam contempladas no orçamento inicial para dois mil e doze, no entanto como 

houve necessidade de se fazer despesa ainda este ano, para que a candidatura 

fosse aprovada, teve de ser criar uma rubrica para o efeito. ----------------------------------  

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

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

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “MODELO DE 

ESTRUTURA ORGANICA DA CÂMARA MUNICIPAL”. --------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu a proposta apresentada na reunião do executivo e a 

deliberação que recaiu sobre ela. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que decorre da lei quarenta e nove, barra, dois 
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mil e doze de vinte nove de Agosto a alteração à estrutura orgânica das câmaras 

municipais que tem de ser implementada até ao final do ano. Neste sentido foram 

feitas as devidas alterações, tendo sido designadas quatro divisões, das quais três 

estão dotadas, cria-se uma sub-unidade orgânica, isto em vez das sete divisões que 

existiam anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que esta alteração torna o quadro da câmara mais equilibrado 

e mais funcional. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “APROVAÇÃO DO 

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS” -----------------  

 ------- O Presidente da mesa apresentou a proposta e a deliberação do executivo 

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

 ------- O Presidente da Câmara disse que o que se fez foi uma reorganização dos 

serviços de acordo com a alteração introduzida pela lei e de acordo com as 

unidades orgânicas agora propostas. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido quaisquer pedidos de esclarecimento sobre este assunto 

passou-se à sua votação tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------  

 ------- Passou-se a ponto seguinte da ordem de trabalhos: “APROVAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2013, ORÇAMENTO DA RECEITA E DA 

DESPESA, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, MAPA DE PESSOAL E TABELA DE TAXAS E 

LICENÇAS ATUALIZADA” ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu a deliberação da Câmara Municipal que recaiu sobre 

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

 ------- O Presidente da Câmara apresentou detalhadamente este s documentos 

referindo que o orçamento para 2013 ronda os doze milhões e quatrocentos mil 

euros, sendo que nas despesas correntes a verba ronda os sete milhões cento e 

treze mil e nos investimentos cerca de três milhões e vinte e quatro mil euros; No 

que respeita à receita corrente a verba é de cerca de nove milhões e oitenta mil 

euros e de capital três milhões trezentos e quarenta e três mil euros. ---------------------  

 ------- Em termos de investimento referiu a requalificação paiagistica dos acessos à 

calçadinha e ribeira dos Machados, candidatura financiada a cem por cento; 

aquisição de equipamento de transporte; trabalhos de estabilização de emergência 
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no domínio público e no espaço privado, candidatura financiada a cem por cento em 

que a autarquia apenas suporta o valor do IVA a da qual se aguarda a sua 

aprovação; obras de ampliação e beneficiação de edifícios escolares; 

acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida mais especificamente no 

edifício municipal; apoio ao centro de dia da Santa Casa da Misericórdia; apoio na 

aquisição de viatura para o Instituto de Solidariedade da Serra do Caldeirão; Criação 

de espaço multiusos no bairro social; aquisição e recuperação de imóveis para 

habitação social; revisão do PDM; aquisição de terrenos para construção da circular 

norte; construção de parte da circular; terminal rodoviário (abertura de passagem); 

praça da república e outras obras de renovação urbana; aquisição de prédios 

rústicos de domínio público; reparação da rua do matadouro; ampliação de redes de 

saneamento; aquisição de camião de recolha de lixo; recuperação de jardins e 

fontes; dinamização do jardim Carrera Viegas; aquisição de equipamento no âmbito 

de uma candidatura apresentada para apetrechamento do museu; aquisição de 

equipamento para as piscinas municipais com a aquisição de uma caldeira que 

funciona com material mais barato que o gasóleo; plano empresarial de S. Brás de 

Alportel; colocação de painéis solares na escola EB 2,3 e escola nº. 1 com 

financiamento a setenta e cinco por cento; estudo de mobilidade urbana; 

pavimentação da estrada municipal quinhentos e catorze  (revisão de preços); 

terraplanagem e pavimentação asfáltica em diversos locais, entre outras obras. -------  

 ------- Ivo Tomé disse que a bancada do PSD tem uma opinião contrária a este 

orçamento. Acrescentou que as despesas de investimento neste orçamento 

disparam por se tratar de ano de eleições. Disse que o Senhor Presidente se 

esqueceu de referir algumas verbas que a câmara arrecada por parte dos munícipes 

como sejam as das faturas da água. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que não se deve fazer comparações com municípios vizinhos porque 

com o mal dos outros governamo-nos nós bem, tem é de se continuar a ser exigente 

com a execução dos orçamentos. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação às obras da EN 125 que foram suspensas nada têm a ver com 

política mas sim com troços que ainda não tinham sido iniciados. --------------------------  

 ------- Disse que a bancada do PSD não concorda com este orçamento pelo que irá 

votar contra. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Amaral disse que não tem grande coisa para dizer sobre este 
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documento que lhe foi apresentado detalhadamente numa reunião com o executivo. 

Acrescentou que não fez nenhum comentário porque considera não ser fácil fazer 

um orçamento quando não há dinheiro e não é seu costume criticar as coisas 

apenas pelo facto de criticar, lamentando mais uma vez a fraca execução do 

orçamento a qual será debatida na altura própria. -----------------------------------------------  

 ------- Disse que gostaria de saber o que se passou com o orçamento participativo, se 

ele não existiu ou se a Câmara deixou de acreditar nele. --------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que quando se fala de aumento de despesas 

correntes é fácil explicar de onde advêm, cerca de trinta por cento referem-se a 

aumentos de impostos do ano anterior, o funcionamento das piscinas cobertas, das 

escolas, o centro de artes e ofícios, o Iva na EDP entre outros. -----------------------------  

 ------- Disse que não pode aceitar que o acusem de fazer um orçamento destes por 

ser ano de eleições. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao orçamento participativo disse que este ano foi criada uma 

metodologia diferente para fazer com que as pessoas participem. --------------------------  

 ------- Este ano foram apresentados três patamares de intervenção: o primeiro até 

cento e quarenta mil euros onde estão previstas as obras de requalificação da praça 

da república;  a requalificação do centro histórico ou a ligação da rotunda junto às 

piscinas até à Rua João de Deus; no segundo patamar obras até cinquenta e cinco 

mil euros que inclui a criação de passagem desde a Rua João Rosa Beatriz até ao 

terminal rodoviário, a requalificação do jardim Carrera Viegas ou a implementação 

de um mini skate parque; No terceiro patamar de obras até quinze mil euros, 

incluem-se as seguintes obras- criação de um circuito de manutenção junto à 

variante sul, requalificação do troço norte da Avenida da Liberdade ou a criação da 

segunda horta comunitária. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim, de acordo com as pretensões apresentadas pelos munícipes a câmara 

compromete-se a incluir na primeira revisão orçamental a verba para a sua 

concretização. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Achou que esta foi a forma mais prática para cativar as pessoas, porque nos 

anos em que se fez orçamento participativo chegou a fazer reuniões onde 

participaram apenas duas ou três pessoas, as obras solicitadas na sua maioria eram 

de âmbito pessoal ou nada tinham a ver com as competências da câmara. --------------  

 ------- Passando-se à votação deste ponto da ordem de trabalhos foi o mesmo 
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aprovado por maioria com três votos contra dos elementos do PSD. ----------------------  

 ------- A bancada do PSD apresentou a declaração de voto que a seguir se 

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

“Declaração de Voto - Orçamento Municipal 2013.------------------------- 
 
O orçamento que hoje se nos apresentam para votarmos é a consequência das 

opções erradas do executivo socialista na última década, e da desesperada e 

desavergonhada manobra que se pretende efetuar em ano eleitoral.---------------------- 

Assim na última década, e apesar dos repetidos avisos emitidos pela bancada do 

Partido Social Democrata, os custos correntes da autarquia duplicaram enquanto as 

despesas de investimento mantiveram o mesmo nível.----------------------------------------- 

Se a opção tivesse sido mais equilibrada, teríamos um concelho melhor preparado 

para enfrentar os desafios da atualidade nomeadamente através de uma redução 

dos impostos a cobrar aos são-brasenses, mas não foi essa a opção.----------------- 

Assim chegados aos nossos tempos, os últimos três orçamentos aqui apresentados, 

foram parcialmente fictícios nas despesas de capital, pois as suas taxas de 

execução foram muito baixas, embora existissem recursos financeiros disponíveis. 

Assim em vez de ter realizado as obras de forma gradual, com assertividade e sem 

pressas, a administração socialista resolveu não utilizar os recursos disponíveis e 

agora em 2013 lançar-se numa corrida sôfrega para iniciar os projetos.----------------- 

Isto não acontece inocentemente, com esta manobra a o executivo socialista 

preparar-se para no ano de 2013, ano de eleições autárquicas, fazer uma execução 

forçada das despesas de investimento, para mascarrar a sua inoperância nos anos 

transatos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O início da maior promessa da atual administração, 3a fase da circular norte, foi 

várias vezes adiado, sendo que esses adimentos uns deveram-se à conjuntura e 

muitos se deveram à incapacidade politica de lançar o projeto, por fim apenas restou 

atrasá-lo para que fosse lançado no ano das eleições, e mesmo assim esse 

lançamento é de apenas parte da obra.------------------------------------------------------------- 

Para além deste erro estratégico, o atual orçamento denota alguns desequilíbrios, 

tais como:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A verba na vertente de Apoio Social tem um peso muito reduzido face ao total do 

orçamento, e é nossa opinião que esta será uma das áreas em que a intervenção da 

autarquia será fulcral no próximo ano.--------------------------------------------------------------- 

O montante destinado a obras de saneamento básico é bastante reduzido, o que 

denota que continuarão a existir zonas significativas do nosso concelho sem acesso 

á rede de recolha de esgotos, utilidade básica para os nossos munícipes e para a 

proteção da salubridade das águas subterrâneas.--------------------------------------------- 

No que respeita ao lado da receita, assistimos a um aumento da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, assim como, à manutenção da taxa de IRS no valor 

máximo, rubricas onde a autarquia deveria dar um sinal de alívio fiscal aos 

munícipes, o que poderia ser conjugado com uma racionalização nos gastos de 

estrutura, de modo a não desequilibrar o orçamento.------------------------------------------ 

Os eleitos do Partido Social Democrata não pactuarão com este orçamento, pois ele 

em vez de ser utilizado como uma ferramenta de desenvolvimento do nosso 

concelho, está a ser desavergonhadamente manobrado como um utensilio eleitoral 

do Partido Socialista, pelo que manifestamos o nosso repúdio e o nosso voto 

contra”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Usando da palavra, embora contra a vontade da bancada do PSD, por 

considerar um atropelo regimental, o Presidente da Câmara esclareceu que a 

circular norte só ainda não avançou porque em dois mil e nove, com o novo QREN 

as verbas para o Algarve foram reduzidas e a maior parte era destinada à execução 

de escolas. Nesta altura S. Brás já estava devidamente apetrechado e como tal não 

havia necessidade de construir novas, e ampliações não eram contempladas. ---------  

 ------- Nestas condições propôs que a verba fosse transferida para uma rubrica de 

mobilidade territorial podendo usa-la para a construção da circular, sendo que parte 

dessa verba já foi utilizada na construção do troço entre a EN2 e a estrada da 

Campina, com uma comparticipação de cinquenta por cento. Entretanto a 

candidatura não abriu para novas construções e ficou suspensa até Maio do ano 

passado, altura em que veio à sessão da Assembleia, tendo a comparticipação 

aumentado de cinquenta para sessenta e cinco por cento. ------------------------------------  

 ------- Por isso desde essa altura até à data de hoje poderá ter havido algum atraso, 

no entanto avançou-se com o trabalho de aquisição de terrenos e conclusão de 

parte do projeto de especialidades. ------------------------------------------------------------------  
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 ------- Ivo Tomé disse que nos primeiros anos do mandato, quando o QREN ainda 

estava em execução foi dada informação de que o projeto da terceira fase da 

circular já estava aprovado, sem que tivesse visto qualquer documento que 

comprovasse essa tese. Se na altura a câmara tivesse lançado o projeto, o QREN 

ainda não estava suspenso e a obra teria avançado com outro tipo de 

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

 ------- O Presidente da Câmara prestou mais alguns esclarecimentos de como se 

processam as candidaturas a fundos comunitários e quais as exigências que são 

feitas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao penúltimo ponto da ordem de trabalhos: “DESPESAS DE 

REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE”. ----------------------------------------------  

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

assunto apenas por conhecimento e porque o mesmo tinha ficado suspenso desde a 

última sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que este assunto foi analisado e foi proposto pelos vereadores a 

suspensão do pagamento desde subsídio, na reunião de câmara, daí não carecer de 

aprovação por parte deste órgão. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao último ponto da ordem de trabalhos: “OUTROS ASSUNTOS DE 

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

 ------- Ivo Tomé apresentou as suas felicitações ao Museu do Traje pelo prémio que 

recebeu na área da museologia, prémio que foi atribuído a nível nacional. ---------------  

 ------- Ilidio Viegas disse que ficou satisfeito pelo facto d terem sido colocadas mesas 

para as senhoras secretárias e senhores vereadores poderem colocar o material de 

apoio durante o decorrer das sessões. --------------------------------------------------------------  

 ------- Felicitou o executivo pelo elevado número de obras que tem a decorrer e por 

lançar. Finalmente desejou boas festas a todos os presentes e respetivas famílias. ---  

 ------- O Presidente da mesa desejou a todos votos de boas festas esperando que se 

concretizem todas as obras aqui apresentadas hoje, sem que a câmara passe a 

elencar a lista de câmaras com dívidas. ------------------------------------------------------------  

 ------- 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 ____________________________ 
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primeiro secretário que a subscrevi. ------------------------------------------------------------------  


