
 

Ata N.º2/2012 
Ata da Sessão Pública Ordinária realizada no dia 23/04/2013 

 

Pagina 1/8  

 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º2/2013 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E TRÊS DE ABRIL DE 

DOIS MIL E TREZE.  

 

--------Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, na sala de 

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

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

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

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

Guerreiro Grenhas, 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 é substituído por Luis Filipe Viegas 

da Graça, Tânia Sofia da Conceição Pires Revés, Norberto Miguel Brito Lopes de 

Jesus é substituído por Raul António Pinto da Conceição, António Domingos 

Cerdeira Leitão Pires, Paulo Viegas Guerreiro e David José Ventura Gonçalves. ------  

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

Marlene de Sousa Guerreiro, Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes e Acácio José 

Madeira Martins. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Verificada a existência de quórum o Presidente da mesa abriu a sessão com a 

leitura do edital que a originou bem como a correspondência recebida tendo 

destacado os ofício das Câmara Municipal com os assuntos que deram origem à 

agenda de trabalhos desta sessão, os pedidos de substituição dos elementos 

Henrique Nicolau e Norberto Jesus; Da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

o ofício remetendo o seu relatório anual; de Aurora Martins um pedido de 

substituição na comissão de proteção de crianças e jovens, por não ter 

disponibilidade para continuar na mesma, como elemento designado pelo Partido 
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Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------- Referiu ainda que foi solicitado pelo Presidente da Câmara autorização para 

introdução de um ponto que tem a ver com um assunto aprovado hoje em reunião 

de Câmara, relacionado com uma proposta de redução de custos nas 

telecomunicações móveis e que tem de ser aprovada até ao final do mês, daí não se 

poder aguardar pela próxima sessão. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que se trata de uma proposta apresentada pela Vodafone e que, 

caso a câmara venha a subscrever este serviço a redução de custos é bastante 

significativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Adiantou que há hipótese de renegociar o contrato em vigor e como se trata de 

um procedimento plurianual carece de aprovação da Assembleia Municipal, uma vez 

que já foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal. ----------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que teve uma reunião com o 

gestor de conta da operadora com quem a Câmara Municipal trabalha, onde foi 

apresentado um plano que reduz em cerca de duzentos e cinquenta euros por mês a 

fatura, no entanto, para que se possa usufruir desta redução o contrato tem de ser 

assinado até final do mês, daí que tivesse levado à reunião de câmara e agora à 

assembleia municipal por se tratar de um procedimento plurianual. Acrescentou que 

o contrato atual ainda está válido por 6 meses, pelo que terá de ser rescindido e, 

caso se obtenha aprovação, será assinado um novo por mais 24 meses. ----------------  

 ------- Ivo Tomé perguntou se esta proposta é aplicada às telecomunicações móveis 

ou se inclui as móveis e as fixas, pelo que o Presidente da Câmara informou que se 

tratava de ambas. Acrscentou que existe um pacote à parte que engloba operadoras 

como a Optimus e a PT , a que o nosso servidor nos obriga, mas que não está 

contemplado neste plano. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que existem atualmente novas tecnologias ligadas à internet, o 

que possivelmente não foi equacionado, e que são bastante vantajosas, porque 

estar-se a assumir um encargo para 30 meses, em termos de novas tecnologias é 

muito tempo e surgem inúmeras inovações durante este período de tempo.-------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que as comunicações móveis feitas entre todos 

os telemóveis da Câmara são grátis, bem como as ligações feitas internamente 
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entre todos os serviços/ edifícios, desde a aquisição da atual central telefónica. -------  

 ------- António Pires perguntou se tinham sido contatadas outras operadoras pelo que 

o Presidente da Câmara respondeu que há anos atrás mudou de operadora 

exatamente por ter sido solicitado várias vezes a revisão do contrato e nunca termos 

obtido resposta, só no dia em que receberam a comunicação de que pretendíamos 

rescindir o contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  Não tendo havido mais questões foi este ponto posto à votação tendo sido 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra Francisco Keil disse que deveria ser feito um voto por mais 

uma comemoração do 25 de abril, data tão significativa e que está a sofrer alguns 

atropelos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Atendendo ao silêncio demonstrado o Presidente da mesa disse que o mesmo 

significava que todos concordavam com o voto apresentado pelo elemento da CDU. -  

 ------- Passou-se ao PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO, durante o qual não 

usaram da palavra quaisquer munícipes. -----------------------------------------------------------  

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

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ACTIVIDADE 

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

 ------- Terminada a apresentação usou da palavra o Presidente da mesa para referir 

que foi com grande prazer que assistiu à apresentação do livro da autoria de Renato 

Santos, elogiando o magnífico trabalho do autor. ------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé felicitou o Grupo Desportivo e Cultural dos Machados pela realização 

de mais um encontro de ciclomotores antigos o qual tem cada vez mais participantes 

e assistência. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao espaço multiusos do bairro social solicitou esclarecimentos 

sobre quais as iniciativas que lá se vão desenvolver. -------------------------------------------  

 ------- No que diz respeito à variante quis saber em que fase está o concurso e se o 

que apenas está em causa é o valor que as empresas concorrentes apresentaram. --   

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que obedece à regra do 

preço mais baixo sendo a intenção de adjudicação ao candidato que assim o fizer, 
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aguardando-se posteriormente pela fase de reclamação, sendo que até à presente 

data ainda não surgiu nenhuma.- ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao espaço multiusos o mesmo surge de uma parceria que a 

câmara tem há muitos anos com a Associação In Loco, tendo sido feita uma 

candidatura ao projeto “linka-te” no âmbito do Programa “Escolhas”, englobando 

várias entidades como o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, Sociedade Recreativa 1º de janeiro… e é 

destinada a crianças e jovens provenientes de meios económica e socialmente mais 

desfavorecidos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Estes serviços funcionavam no Centro de Apoio à Comunidade, no entanto 

aquele espaço junto ao bairro social reunia todas as condições nomeadamente a 

aproximação de pessoas desfavorecidas, condição importante para a aprovação da 

candidatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra a Vereadora Marlene esclareceu que há muito tempo que 

se deseja a criação daquele espaço, assim, e apara aproveitar uma candidatura ao 

Proder foi feita uma parceria com o CCD, por ser uma IPSS para podermos usufruir 

da comparticipação a setenta e cinco por cento,  e para a dinamização do espaço 

aproveitou-se a colaboração do programa ”Escolhas” através do projeto “linka-te” 

que tem um conjunto de atividades para a população mais jovem e tem a duração de 

3 anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que não teve qualquer hipótese de ler a informação do 

Presidente da Câmara porque apenas lhe chegou hoje, o que não pode repetir-se, 

até porque está regulamentado e deve ser cumprido. ------------------------------------------  

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

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

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara apresentou os valores 

arrecadados e as verbas despendidas verificando-se que a câmara continua de boa 

saúde financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do poto seguinte: “PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 

2012”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

assunto foi debatido. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara fez uma apresentação deste 

documento, com recurso a power point, tendo referido as principais atividades 

desenvolvidas que passaram pela reabilitação de edifícios, aquisição de 

equipamento informático no âmbito da modernização administrativa, implementação 

de sinalização direcional, trabalhos de prevenção de fogos florestais no âmbito na 

beneficiação de caminhos e serviços de silvicultura, apoio aos bombeiros, aquisição 

de mobiliário para edifícios escolares, apoio às associações, aquisição de transporte 

no âmbito escolar, o projeto “rampa” no âmbito das acessibilidades, centro 

comunitário de Parises, apoio à Santa Casa da Misericórdia, Oficina dos Sons, 

terraplanagens e pavimentação asfáltica de vários caminhos, pavimentação da EM 

514 até à curva do barranquinho, entre outras obras. -------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que foi feita uma gestão muito rigorosa e equilibrada tendo a 

receita sido sempre superior à despesa, resultando um saldo para este ano de € 

691.034,90. Ocorreram durante o ano 3 revisões orçamentais de pouca relevância. 

Existiram 10 alterações orçamentais que serviram para fazer apenas alguns 

ajustamentos em rubricas que estavam insuficientemente dotadas com verbas de 

outras rubricas que foram consideradas excedentárias. ----------------------------------------  

 ------- Seguidamente apresentou vários gráficos comparativos da receita e despesa 

ao longo dos anos, da redução das transferências do Estado, dos investimentos 

efetuados e das transferências referentes ao IMI. ------------------------------------------------  

 ------- Em relação aos limites de endividamento referiu que temos um limite a médio e 

longo prazo na ordem dos 2 985 000€, o rateiro para 2012 são 376 000€ o que 

acontece porque as amortizações foram muito pequenas. ------------------------------------  

 ------- O balanço de demonstração apresenta novamente valores negativos, o que é 

uma situação normal e comum que tem a ver com o facto dos bens do domínio 

público serem avaliados, não podendo ser alienáveis e nós incluirmos a amortização 

desses bens, por isso o valor da amortização do exercício face ao património 

construído é muito elevado e faz com que se gere um saldo negativo. --------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que esta conta de gerência não é surpresa para ninguém, tanto 

mais que as contas do município tem sido acompanhadas ao longo das sessões, 

com a apresentação detalhada da situação financeira, no entanto não pode deixar 

de realçar a baixa execução nas despesas de investimento na ordem dos 35%, num 

ano em que se termina com um saldo de cerca de 691.000€, o que leva a pensar 
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que o município esteve parado quando podia ter feito atividades que de alguma 

forma dinamizassem a economia local, o que até é justificável dado o ano que agora 

decorre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que todos os anos é apresentado um cenário idêntico, as 

questões são as mesmas e as dúvidas também. -------------------------------------------------  

 ------- Disse que, relativamente ao orçamento participativo, a Câmara deveria dar 

conhecimento à população de qual foi o empenho que teve na prossecução das 

propostas que resultaram dessa consulta. ---------------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou que este documento hoje apresentado está muito bem elaborado, 

só que em sua opinião deveria existir algo mais simples e de fácil leitura para se 

apresentar à população em geral, mostrando tudo o que foi feito e o que estava 

projetado e não foi executado. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que de ano para ano a Câmara apresenta menos obras por ter menos 

receita, no entanto chega-se à aprovação da prestação de contas, o saldo é positivo- 

reconhecendo por isso o mérito na gestão porque o município não se endividou- 

mas a taxa de execução continua a ser baixíssima, o que não compreende. ------------  

 ------- Em relação à despesa corrente com as de capital disse que se continua com 

valores que não são saudáveis, porque cerca de 82% são despesas correntes e 

apenas 18% de capital. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara  disse que 36% de investimento parece 

pouco, no entanto comparado com outros municípios é bastante e tal só acontece 

graças ao rigor e boa gestão financeira, e passar com um saldo de 691.000€ parece 

bastante mas equivale por exemplo ao pagamento de uma fatura às Águas do 

Algarve e á antecipação do inicio de uma obra das que está projetada para que o 

saldo ficasse a zero, não se cumprindo a lei dos compromissos. ----------------------------  

 ------- Seguidamente deu uma breve explicação de como funciona o fundo disponível 

e como é calculado, daí a ponderação que é feita cada vez que se inicia uma obra. --  

 ------- Passou-se à votação deste ponto da ordem de trabalhos tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria com 12 votos a favor e 4 abstenções. ----------------------------------  

 ------- Passou-se à análise do ponto seguinte da ordem de trabalhos: “1ª REVISÃO 

AO ORÇAMENTO PARA 2013” ----------------------------------------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a parte da ata da reunião do executivo onde o 
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mesmo foi debatido. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta revisão surge porque existe a 

necessidade de dotar os 691.000€ que transitaram de 2012 nas rubricas que não 

estavam cabimentadas em orçamento: 34.000€ de aumento para a aquisição de 

uma viatura que está prevista adquirir para os bombeiros, no entanto a 

comparticipação da candidatura era de apenas 60%, no entanto, como houve 

câmara que não conseguiram cumprir o que estava comprometido, a candidatura foi 

restruturada e o financiamento passou agora para 85%, pelo que lhe parece estarem 

reunidas as condições para se avançar, adquirindo-se uma viatura com dupla 

função, a de desencarceramento e ao mesmo tempo de combate a fogos urbanos; 

cerca de 35 000€ para reforçar a verba existente para a requalificação do terminal 

rodoviário; 50 000€ para a rubrica de renovação urbana e espaços inerentes para 

requalificação da Praça de República e alguns melhoramentos ao longo da Avenida 

da Liberdade; ampliação e renovação das redes de abastecimento de água – 

30.000€ para levar o abastecimento de água a João Cavaleiro; aquisição de viatura 

de recolha de resíduos sólidos; reforço em terraplanagens e pavimentações no valor 

de 473.000€; reparação da rede viária com mais 20 000€; reforço de 550€ para 

aquisição de equipamento de transporte e 1 000€ para a loja social. ----------------------  

 ------- Não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento passou-se à votação 

deste ponto da ordem de trabalhos tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. -  

 ------- Passou-se à análise do ponto seguinte: “PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA- PROCEDIMENTO PLURIANUAL-“FORNECIMENTO CONTINUO DE 

GÁS PROPANO- GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) A GRANEL”. -------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara municipal e a deliberação do 

executivo que recaiu sobre este assunto.-----------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da Câmara disse que este concurso visa 

essencialmente uma redução de custos atendendo a que o gás a granel é muito 

mais barato do que em garrafa, daí surgir a necessidade de se construírem novos 

reservatórios ou, nalguns casos fazer-se a ligação entre os existentes. -------------------  

 ------- Com estas alterações prevê-se a diminuição de custos de cerca de 25%, não 

estando ainda contemplada nesta informação uma situação que ocorrerá 

brevemente e que tem a ver com uma candidatura já aprovada para a instalação de 

painéis solares no Polidesportivo e balneários da Escola EB 2.3 Poeta Bernardo de 
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Passos, o que ainda reduzirá mais os custos. -----------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que não conseguia identificar a localização do depósito que 

abastecerá a escola EB nº. 1 e a nº 3, tendo o Presidente da Câmara informado que 

o mesmo se localiza nas traseiras da escola EB1 nº. 3, num espaço que está vedado 

ao público e às crianças, e que serve apenas para se fazerem as cargas e 

descargas para o refeitório. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções foi este ponto posto à votação tendo o 

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

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

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

 ------- Usando da palavra José Dantas disse que, à semelhança do que já foi feito 

pelo Presidente da mesa também ele gostaria de enaltecer o trabalho apresentado 

pelo Dr. Renato Santos, não só pela magnífica obra agora apresentada, como ao 

longo da sua vivência como sambrasense, como cidadão, médico, dirigente 

associativo e membro da assembleia municipal. -------------------------------------------------  

 ------- Disse que embora não tivesse escrito nada sobre o assunto, gostaria de propor 

um voto de louvor pelo excelente contributo que Renato Santos deu à cultura 

sambrasense o qual foi aceite por todos os elementos da Assembleia Municipal. ------  

 ------- O Presidente da mesa voltou a enaltecer o trabalho realizado por Renato 

Santos que conseguiu, de uma forma simples fazer uma demonstração dos 

vastíssimos conhecimentos que possui, perante uma plateia repleta de cidadãos das 

mais diversas vertentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

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


