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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º1/2013 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E SETE DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E TREZE.  

 

--------Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, na sala 

de sessões do Edifício dos Paços do Município realizou-se a primeira 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 é substituída por Carlos da Conceição Brito, Francisco 

Bettencourt Keil Amaral, José Manuel da Costa Dantas, Henrique José Machado 

Nicolau, 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 Martins. --------------------------------  

 ------- 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 a correspondência recebida tendo 

destacado um ofício da Câmara Municipal remetendo a tomada de posição em 

relação à Associação de Futebol do Algarve e ao futuro que está a preparar para o 

futebol da região; ofícios da Câmara Municipal remetendo os assuntos que deram 

origem à agenda de trabalhos dessa sessão; pedido de substituição do elemento 

Lina Sequeira; ofício da Assembleia Municipal de Tavira dando conhecimento da 
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moção aprovada sobre o pagamento de portagens na Via do Infante e ofício da 

Assembleia Municipal de Portimão enviando moção contra a extinção das 

freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente usou da palavra o elemento Francisco Keil, para em nome da 

CDU apresentar a moção que a seguir se transcreve, sobre a proposta de alteração 

da Lei das Finanças Locais: ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- “Considerando que a Constituição da República Portuguesa consagra, 

designadamente que “o regime das finanças locais visará a justa repartição dos 

recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e a necessária correção das 

desigualdades”, o que ficou registado na primeira Lei das Finanças Locais – Lei 

1/79, que correspondeu a um importante progresso na autonomia financeira das 

autarquias, seja quanto ao montante global da receita, seja no estabelecimento de 

critérios objetivos da sua distribuição pelos municípios e na simplificação do 

processo de transferência, seja da proibição da existência de quaisquer formas de 

subsídio ou comparticipação, combatendo a distribuição discricionária e só para 

alguns; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que, no entanto, o pendor centralista dos sucessivos governos e 

a sua resistência ao cumprimento da autonomia financeira das autarquias conduziu 

a três décadas de conflito e de sucessivos incumprimentos, o que só foi travado com 

a luta persistente das autarquias, de que são exemplo a Lei 1/87 e a Lei 48/98, 

embora com insuficiências e recuos face à primeira Lei das Finanças Locais, mas, 

depois, novamente agravado com a Lei 2/2007, que ainda está em vigor, e que 

constitui um rude golpe contra a autonomia financeira das autarquias locais; -----------  

 ------- Considerando que esta evolução negativa dos regimes das finanças locais, 

com o conjunto dos constrangimentos que a acompanha, e o resultado das opções 

neoliberais e das principais conceções que as dominam: redução do papel do 

Estado, desinvestimento público, alienação de funções e serviços públicos, 

oneração crescente sobre as populações; ---------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que, desde 2010, se entrou numa nova fase de total 

arbitrariedade e violação do regime de finanças locais, usando como pretexto a 

“redução do défice” e o dito “memorando de entendimento” entre as troikas nacional 

e estrangeira, o que conduziu a novas reduções nas transferências para as 

autarquias locais (em 2010 foram reduzidas, a meio do ano, em 100 milhões de 
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euros nas verbas inscritas no Orçamento de Estado para esse ano; em 2011 em 245 

milhões de euros – menos 227 milhões de euros para os municípios e menos 18 

milhões para as freguesias; em 2012 e 2013 novas reduções correspondentes a 

0,1% do PIB, o que fará com que, em 2013, haja menos 480 milhões de euros 

inscritos no OE relativamente a 2010); --------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que está já agendada na Assembleia da República uma nova 

proposta de lei para alterar a Lei das Finanças Locais, a qual pretende a total 

liquidação da autonomia financeira das autarquias locais, que por exemplo: ------------  

 ------- Em termos financeiros: a proposta reduz de 25,3 para 18,5% a participação dos 

municípios na partilha de recursos públicos e de 2,5 para 2% a participação das 

freguesias; elimina o IMT enquanto receita de imposto devido aos municípios nas 

transações imobiliárias; e cria um fundo de Apoio (FAM) de resgate de municípios 

em falência que os outros municípios terão de pagar, desviando verbas que eram 

para todos; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No plano da autonomia – com diversas propostas, incluindo a possibilidade de 

serem estabelecidos, pela via da Lei do Orçamento de Estado, limites adicionais à 

dívida total autárquica, fixação de limites adicionais à assunção de atos que 

determinem encargos financeiros, novas reduções dos montantes que resultariam 

da aplicação da lei face a situações ditas excecionais, como o cumprimento das 

regras do Pacto de Estabilidade (PEC), novas restrições na área do financiamento 

municipal perante terceiros e mais ingerências do Governo, incluindo na retenção de 

verbas do FEF; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que uma nova lei de finanças locais com base nesta proposta 

agravaria ainda mais a situação do município de S. Brás de Alportel. ----------------------  

 ------- A Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, reunida a 27 de Fevereiro de 

2013 delibera: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1)Pronunciar-se contra a nova Proposta de Lei das Finanças Locais 

recentemente apresentada na Assembleia da República, por ser um verdadeiro 

atentado à autonomia das autarquias locais; ------------------------------------------------------  

 ------- 2)Apelar aos deputados de todos os Grupos Parlamentares que defendam o 

Poder Local Democrático e a autonomia financeira das autarquias, rejeitando esta 

proposta de lei quando for votada na Assembleia da República; ----------------------------  

 ------- 3)Divulgar e denunciar publicamente o grave conteúdo desta proposta de lei e 
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o perigo que representa para as autarquias locais que ficariam com mais 

dificuldades de responder aos problemas das populações, sem os adequados meios 

financeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Enviar ao Presidente da República, à Presidência e aos Grupos Parlamentares 

na AR, ao Governo; à ANMP e ANAFRE e à comunicação social.” -------------------------  

 ------- Usando da palavra o presidente da câmara disse que este é um assunto que 

preocupa todos os municípios porque implica uma redução de vinte cinco por cento 

do fundo de equilíbrio financeiro, no imposto municipal sobre transações cinquenta 

por cento dos valores dos prédios rústicos passará para as freguesias e um por 

cento do urbano também, o que não acontecia até agora; Em relação à receita por 

parte do IVA e IRC haverá uma redução de vinte cinco para dezoito, vírgula cinco 

por cento do valor a arrecadar pelos municípios agravada com a diminuição do IMI e 

a reversão das mais valias para o Estado. Em relação ao Fundo de Apoio Municipal 

disse que não tem dados concretos de como vai funcionar, no entanto pelo que lhe 

parece, municípios como S. Brás de Alportel que não tem dívidas terá de gerar um 

fundo para ajudar municípios que estão em péssimas condições financeiras, o que 

lhe parece injusto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que o aparecimento de um gestor municipal é a situação mais caricata 

porque tira a credibilidade aos autarcas, bem como a capacidade e autonomia de 

decisão, remetendo esta situação para o fim de um ciclo de poder local criado há 

cerca de três décadas e que foi uma das mais valias da democracia. ---------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que a moção tem alguns aspetos que merecem ser discutidos, 

nomeadamente o da criação de um fundo de apoio municipal o que não lhe parece 

correto, porque um município que reduziu serviços retirando alguma qualidade de 

vida aos seus munícipes para não se endividar, não poderá de forma alguma ver 

com bons olhos o facto de fazer um mealheiro para ajudar municípios que não 

tiveram a mesma preocupação e que agora se encontram endividados. ------------------  

 ------- Acrescentou que a moção é um pouco alarmista e extemporânea tendo em 

conta que a proposta d elei desde que foi elaborada até que fica concluída sofre 

inúmeras alterações e ajustes. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que a moção é oportuna e pertinente embora pudesse 

conter outros termos, mas o que interessa é apresentar sugestões enquanto a lei 

está em discussão, e não depois da mesma estar aprovada. ---------------------------------  
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 ------- Referiu que se existirem mais reduções de verbas e a criação de um fundo 

para ajudar municípios que não tiveram uma gestão rigorosa, o futuro de algumas 

das competências da câmara pode ficar comprometido. ---------------------------------------  

 ------- Francisco Keil acrescentou que foi apresentada formalmente uma proposta de 

legislação e o que esta moção pretende é contribuir com uma contestação ao 

documento apresentado, por isso esta é a altura certa. ----------------------------------------   

 ------- Também o presidente da mesa achou a moção bastante oportuna surgindo no 

tempo certo uma vez que, tal como outros elementos já referiram, não pode pagar o 

justo pelo pecador. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pondo esta moção à votação foi a mesma aprovada por maioria com três 

abstenções dos elementos do PSD. -----------------------------------------------------------------  

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

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

munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente o presidente da mesa pôs à votação a ata da sessão anterior 

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

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: ”APRECIAÇÃO DE UMA 

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 a esta sessão, 

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

 ------- Referiu-se ainda à candidatura que foi elaborada para a estabilização de 

emergência com um valor superior a um milhão de euros cuja aprovação ocorreu 

recentemente mas apenas com um valor de trezentos e quarenta e três mil 

quatrocentos e sessenta e dois euros, sendo que a maior fatia desde valor é 

consignada à sementeira de espécies de cobertura de solo- no caso concreto 

tremocilho- (cerca de duzentos e cinquena mil euros que será feita por via aérea. -----  

 ------- Perante esta situação a Câmara Municipal fez uma exposição na qual referiu 

que não faz qualquer sentido fazer uma sementeira por via aérea em espaços tão 

reduzidos e numa altura em que a vegetação, graças à abundancia de chuva, está 

nascendo espontaneamente.---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que gostava de saber mais informações sobre o gabinete do 
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empreendedorismo, se o mesmo se cinge apenas ao projeto Lara ou se tem um 

sentido mais lato e poderá ser aproveitado em todas as vertentes do nosso 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus quis saber se a sementeira é feita livremente ou se tem de 

existir previamente um tratamento dos terrenos pelo que o senhor presidente 

respondeu que, embora não tenha a certeza absoluta parece-lhe que a mesma é 

feita indiscriminadamente sem qualquer escolha de terreno ou tratamento prévio. -----  

 ------- Em relação ao gabinete do empreendedorismo disse que há muito tempo que a 

câmara sente necessidade da criação deste espaço para ajudar as pessoas no 

âmbito do licenciamento, contatos com outras entidades, esclarecimentos vário, pelo 

que, o agora criado gabinete, inserido no projeto Lara está disponível para dar 

orientações sobre programas existentes, não só para a zona da serra, mas para 

todo o território. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Surgiu recentemente legislação que obriga os municípios a criarem um serviço 

que responda a todas as questões relacionadas com iniciativas de emprego, criação 

de pequenas e médias empresas, fundos disponíveis, candidaturas…. O que por si 

só faz com que a abrangência do mesmo não fique limitada ao projeto Lara. -----------  

 ------- A Vereadora Marlene Guerreiro acrescentou que o gabinete já era uma 

aspiração antiga, no entanto, dados os fraco recurso humanos que dispomos tal 

ainda não tinha sido possível concretizar, surgindo agora a oportunidade dado que é 

uma obrigação dentro do CLS, a criação de um gabinete de empregabilidade, 

tentando assim rentabilizar custo e recursos. -----------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou ainda que nas duas últimas agendas culturais existem páginas 

relacionadas com este tema. ---------------------------------------------------------------------------  

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

trabalhos: ”SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO”, tendo o Presidente da 

Câmara apresentado os valores arrecadados e as verbas despendidas, continuando 

as contas do município controladas. -----------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte: “IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS- TGR”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara informou que esta taxa, de acordo 

com a Lei, é criada com o objetivo de financiar a Agencia Portuguesa do Ambiente. --  

 ------- Este foi um assunto bastante controverso entre a Agência e as entidades que 

faziam o tratamento dos resíduos, tendo o município de S. Brás pago sempre a taxa, 

sendo agora obrigado a repercutir estes valores aos munícipes sob penas de ser 

acusado de não estar a cumprir a lei e penalizando a instituição Câmara Municipal. --  

 ------- Francisco Keil disse que embora não havendo muito a dizer, quis saber quando 

entra em vigor a taxa e como vai encaixar no orçamento de 2013 já aprovado. ---------  

 ------- Quis saber se existe uma forma escalonada e como é que se vai aplicar nestes 

casos. Referiu que no caso em que as pessoas possuem furos próprios, não existe 

cobrança deste valor, porque embora não consumam água, produzem resíduos. ------  

 ------- Referiu que no seu caso concreto, embora a sua casa não seja servida por 

saneamento, é-lhe cobrada essa taxa, por isso tem de haver algum cuidado na 

aplicação da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que, quem não é servido por 

rede de esgotos, só lhe é cobrada a taxa correspondente à rede de água e, caso 

seja detetado algum erro a câmara devolve o valor cobrado indevidamente. ------------  

 ------- Disse que com a entrada em vigor do novo regulamento houve a preocupação 

de analisar minuciosamente todos os casos e fazer com que as pessoas paguem o 

justo valor daquilo que consomem, tendo para o efeito apresentado alguns casos. ----  

 ------- Finalmente informou que após a atualização feita pela empresa de informática 

a mesma entrará em vigor o que deve ocorrer no mês de abril. ------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à votação do mesmo tendo 

sido aprovado por maioria, com uma abstenção. -------------------------------------------------  

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

COEFICIENTE (PI) DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

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

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara Municipal e a deliberação sobre 

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

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta taxa tem de ser atualizada anualmente 

e é calculada com base no investimento que o município faz em infraestruturas 

públicas. Como nos últimos anos o investimento reduziu significativamente, esta 

taxa triplicou passando de 0,47 para 1,81, o que levaria a valores elevadíssimos. 
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Para esclarecer melhor a situação apresentou vários exemplos de valores a cobrar 

caso a taxa a vigorar fosse de 1,81. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Atendendo ao momento de crise e à quebra de investimento que houve, a 

presentou a proposta de manter o valor de 2012 para não penalizar ainda mais os 

munícipes, no entanto a mesma carece de aprovação da Assembleia Municipal. ------  

 ------- Atendendo a que não existiram quaisquer questões foi o assunto posto à 

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

 ------- Passou-se ao penúltimo ponto da ordem de trabalhos: “ALIENAÇÃO DAS 

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS NA EMPRESA GLOBALGARVE: -----------------------------  

 ------- O Presidente da mesa apresentou a documentação recebida sobre este 

assunto e a posição do executivo municipal sobre a mesma. ---------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta associação tem vários sócios 

acionistas para além dos municípios. Nos últimos anos quem tem usufruído da 

mesma são os municípios, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional e Entidade Regional de Turismo do Algarve, pagando a sua quota e 

fazendo investimentos de vários milhões de euros, nomeadamente com o projeto do 

Algarve Digital. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Seguidamente fez um breve historial desta empresa até aos dias de hoje e as 

dificuldades que atualmente a mesma atravessa, derivadas, em grande parte pela 

falta de pagamento das quotas por parte de alguns municípios. -----------------------------  

 ------- Em Agosto, com o surgimento da Lei 50/2012, que entrou em vigor em 

Setembro, obriga a que os municípios não possam ter este tipo de participações, 

tendo de aliena-las até ao final deste mês, como tal, e para que isso possa 

acontecer terá de haver a aprovação por parte da Assembleia Municipal. ----------------  

 ------- Esclareceu que os municípios estão “agarrados” à globalgarve pelo Algarve 

Digital, alguns sites e redes de fibra ótica, pelo que o serviço será de continuar a ser 

pago no futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Norberto Jesus quis saber se vamos deliberar alienar as participações sociais 

não teríamos também de saber em que condições essa alienação vai ser feita e 

quais os valores. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que nesta fase tem de haver apenas 

autorização para a alienação da ações, havendo depois um período de cerca de seis 

meses para tratar dos processos burocráticos, havendo depois uma fase em que 
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serão apresentados valores que terão de ser aprovados posteriormente. ----------------  

 ------- Acrescentou que foi feito um estudo, por uma entidade externa que garante a 

rentabilidade da empresa, com a exploração de alguns instrumentos que não estão 

neste momento em funcionamento, estando agora a ser equacionada a hipótese de 

algum acionista adquirir a empresa, caso contrário terá de se partir para a 

dissolução, tendo depois, cada município de fazer uma consulta individual para 

alojamento dos seus sites. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que leu o documento e um dos artigos refere as condições que 

levam à alienação, nomeadamente a demonstração de resultados líquidos negativos 

dos últimos 3 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passando à votação deste ponto foi o mesmo aprovado por unanimidade. -------  

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

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

 ------- 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, ata 

essa que vai ser assinada pela mesa e por mim ____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 


