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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL 

 

ACTA N.º3/2013 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E SETE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E TREZE.  

 

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

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

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

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

 ------- Faltou o elemento José Natalino Gonçalves e o Vereador Tomás Manuel 

Gomes da Costa Nunes. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

agenda de trabalhos desta sessão; ofício da AMAL com a moção aprovada 

recentemente sobre a requalificação da EN 125; ofício da Câmara Municipal sobre a 

transferência financeira do Estado para o ano de 2014; carta do Dr. Renato Santos 

agradecendo as felicitações endereçadas pela Assembleia Municipal, o qual foi lido 

na íntegra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Referiu ainda que a CGTP enviou um ofício demonstrando a sua indignação 

pelo facto das Assembleias Municipais de S. Brás de Alportel e Olhão terem 

convocado sessões para um dia em que estava marcada greve, o que demonstra 

uma falta de consideração para com os funcionários. Perante esta situação recolheu 

opinião junto dos restantes partidos com assento na Assembleia pelo que se chegou 

à conclusão que não havia matéria que justificasse a alteração da data da sessão. ---  

 ------- Seguidamente elogiou o executivo pela aquisição de uma motorizada para os 

serviços de leitura de água, permitindo assim uma deslocação condigna do 

funcionário que realiza essa tarefa. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Pôs à votação a ata da sessão anterior tendo a mesma sido aprovada por 

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

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

Tomé para referir que a bancada do PSD achou que não havia qualquer 

impedimento na realização da sessão em dia de greve e foi essa a opinião que 

transmitiu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Solicitou esclarecimentos acerca do reforço da verba para o dispositivo 

especial de combate a incêndios que vai ocorrer com a assinatura de um protocolo 

assinado por todas as corporações e Câmaras Municipais, através da Associação de 

Municípios do Algarve e Autoridade Nacional de Proteção Civil. Acrescentou que 

espera que todas estas medidas que se estão a tomar sirvam para evitar tragédias 

semelhantes à que ocorreu no verão de 2012. ----------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao “PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO”, durante o qual usou 

da palavra o munícipe Jacinto Rosa Vieira para apresentar um extenso documento 

relacionado com a Frente do algarve Livre de Transgénicos. ---------------------------------  

 ------- No referido documento foi explicada a forma como os agricultores estão 

privados de usar, vendar e plantar as suas sementes. -----------------------------------------  

 ------- Teceu duras críticas ao Parlamento Europeu e ao Instituto Europeu das 

Patentes, apelando ao poder local que trave todo este processo de legalização de 

sementes modificadas, bem como a expulsão do nosso país da empresa Monsanto 

e todas as outras relacionadas com esta atividade. ---------------------------------------------  

 ------- Entregou um requerimento solicitando a realização de uma assembleia 

extraordinária destinada a rejeitar e repudiar a lei das sementes e neutralizar o seu 

efeito nefasto evitando paralisar as sementeiras e as suas produções e assim não 



 

Ata N.º3/2013 
Ata da Sessão Pública Ordinária realizada no dia 27/06/2013 

 

Pagina 3/8  

 

sujeitar à fome a população deste e de outros concelhos. -------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o presidente da mesa disse que esta Assembleia nada 

decidirá hoje, no entanto a comunicação será distribuída por todos os elementos. 

Alertou ainda para o facto de nalgumas frases o vocabulário utilizado não ter sido o 

mais apropriado para uma assembleia municipal. ------------------------------------------------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: ”APRECIAÇÃO DE 

UMA INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA ATIVIDADE 

MUNICIPAL” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Antes de iniciar a apresentação o Presidente da Câmara referiu que tendo esta 

chegado mais uma vez tardiamente aos elementos da Assembleia Municipal, caso 

achassem que a mesma deveria ser suspensa não se iria opor. ----------------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que, para todos os efeitos a mesma se deve realizar, no 

entanto salientou que não é a primeira vez que tal acontece, pelo que as pessoas 

responsáveis devem ter em atenção que estes prazos podem condicionar a 

realização de futuras assembleias. -------------------------------------------------------------------  

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

 ------- Ivo Tomé felicitou a realização do Festival de Blues, organizado pela Câmara 

Municipal em colaboração com a Rádio Universitária, esperando que o mesmo se 

volte a repetir. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Felicitou igualmente a realização de mais uma maratona de BTT promovida 

pela Xdream Blasius e a corrida da Associação Cultural Sambrasense, enaltecendo 

o trabalho realizado por estas duas associações. ------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa referiu o voto de pesar pelo falecimento do Professor 

Rosa Mendes, sugerindo que esta assembleia se associasse ao mesmo. ----------------  

 ------- Felicitou a câmara por uma obra que embora não seja de grande envergadura 

tem bastante impacto, que é a lavagem das passadeiras com jacto o que possibilita 

a sua visualização nas devidas condições.---------------------------------------------------------  

 ------- Perguntou se a aquisição da viatura a que se refere na informação está a 

condicionar a recolha de papel, vidro e outros, porque em vários locais do concelho 

existem situações caóticas com contentores completamente cheios e espaços 

envolventes repletos de lixo. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------- António Pires salientou a realização do evento “S. Brás a cantar” que mostrou o 

que de melhor se pode fazer com artistas da terra, custos reduzidos, promovendo 

pessoas anónimas, o que prova que sendo um concelho pequeno tem grande 

potencial e pode demonstra-lo em qualquer parte. -----------------------------------------------  

 ------- Respondendo, o Presidente da Câmara disse que a viatura que se pretende 

adquirir destina-se à recolha de resíduos sólidos urbanos. A recolha a que se refere 

o presidente da mesa é feita pela empresa Algar, para a qual será enviada uma 

comunicação demonstrado todas estas preocupações. ----------------------------------------  

 ------- Esclareceu ainda, que também a Câmara Municipal se depara cm falta de 

pessoal, resultado da lei em vigor que apena autoriza a contratação de alguém após 

a saída de 6 pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------- O Presidente da Câmara apresentou as contas do município referindo as 

verbas arrecadadas e as despesas efetuadas mantendo-se um saldo positivo. ---------  

 ------- Passou-se ao ponto seguinte da ordem de trabalhos: “CIRCULAR NORTE – 

FASE 3.1- DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA URGENTE DAS 

EXPROPRIAÇÕES” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a informação técnica e a deliberação do 

executivo que recaiu sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que esta obra tinha uma condição para que 

pudesse avançar ainda este ano e que tinha a ver com a aprovação dos fundos 

comunitários, o que veio a acontecer apenas em Maio e a taxa de comparticipação 

passou dos inicialmente cinquenta por cento para sessenta e cinco. -----------------------  

 ------- A fase de aquisição de terrenos decorre ao mesmo tempo que a aprovação do 

projeto pelo que se torna necessária a aprovação da declaração de utilidade pública 

urgente da expropriação- situação que acontece porque, para se iniciar a obra é 

necessária a posse dos terrenos, quer seja por expropriação ou por negociação, 

dando assim a possibilidade de se avançar sem entraves. ------------------------------------  

 ------- 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: “2ª REVISÃO 
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AO ORÇAMENTO PARA 2013”. ---------------------------------------------------------------------  

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

assunto para análise bem como a proposta aprovada pelo executivo e respetiva 

deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

três razões: contemplar com verba uma rubrica que estava a aguardar aprovação de 

candidatura, a qual foi feita em colaboração com a AMAL e visa a aquisição de 

equipamento individual de combate a incêndio em que a comparticipação da 

Câmara é de 7,5%. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A segunda tem a ver com a formação que se pretende proporcionar aos 

alunos, nomeadamente através de intercâmbios com outros países. Este é uma 

candidatura conjunta com a Associação In Loco em que o valor a despender pela 

Camara ronda os 4 375 euros para 2013, 6905 euros para 2014 e 3650 para 2015. 

 ------- A terceira obra refere-se à requalificação do parque da vila, rubrica que estava 

dotada com 66 000 euros, tendo sido acrescido mais 19 000 euros para 2013 e 

21.200 para 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA- PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA VILA- PROCEDIMENTO 

PLURIANUAL”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício, a informação técnica e a deliberação do 

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

 ------- O Presidente da mesa referiu que quer este ponto quer o seguinte prendem-se 

apenas com a obtenção de autorização para abrir os procedimentos de assunção de 

compromisso para a realização destas obras. ----------------------------------------------------  

 ------- Referiu que o parque da vila tem uma estimativa de 100 000 euros e um prazo 

de execução de cinco meses. --------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à praça da república a estimativa é de 170 000 euros. ------------------  

 ------- Ivo Tomé disse que gostaria de saber o que vai aprovar uma vez que não tem 

presente nenhum relatório sobre a obra com uma descrição pormenorizado do que 

se vai executar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra o Presidente da mesa disse que o que se pretende é 
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autorização para iniciar o procedimento e não o projeto da obra.----------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que a aprovação do projeto cabe á Câmara 

Municipal, à Assembleia cabe a autorização para se iniciar o procedimento. Referiu 

no entanto que os mesmos estão disponíveis para consulta e caso seja necessário 

terá muito gosto em apresenta-los. -------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao parque da vila disse que não era intenção inicia-lo tão cedo e 

embora tivesse no orçamento a abertura da passagem de ligação entre o terminal 

rodoviário e a Rua João Rosa Beatriz o resto da obra não se iniciaria de imediato. 

No entanto, foi recebido um abaixo assinado e foram feitas algumas solicitações 

para a sua execução, atendendo ao piso estar cheio de buracos, no inverno haver 

muita lama, no verão muito pó e a forma desorganizada dos outdoors lá colocados. --  

 ------- Seguidamente fez uma breve apresentação do projeto que consiste na 

pavimentação de todo o espaço, organização dos estacionamentos, passeios, 

bancos, corina arbórea e recolocação dos contentores. ----------------------------------------  

 ------- Em relação à praça da república disse que esta é uma obra que se arrasta há 

algum tempo atendendo às diversas alterações que foram introduzidas pelos 

técnicos do projeto rampa o que fez com que a obra se atrasasse. -------------------------  

 ------- Esta inclui pavimentação de espaços, rebaixamento de passeios nalguns sítios 

para que todo o espaço fique nivelado, ordenamento das esplanadas, colocação de 

zonas verdes e reforço na iluminação. --------------------------------------------------------------  

 ------- Francisco Keil disse que quando começou a ser obrigação estes 

procedimentos virem à assembleia municipal para aprovação, foi solicitado que as 

informações fossem acompanhadas de uma memória descritiva para saber o que se 

estava a tratar. Disse que não se está a pedir nada de especial, apenas exigir que 

seja cumprido um compromisso que foi assumido em sessões anteriores. ---------------  

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

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

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

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA- PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 

EMPREITADA DE RENOVAÇÃO DA PRAÇA DE REPÚBLICA- PROCEDIMENTO 

PLURIANUAL”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da mesa leu o ofício da Câmara Municipal bem como os 

restantes documentos que o acompanhavam e sobre os quais o Presidente da 
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câmara prestou todos os esclarecimentos. ---------------------------------------------------------  

 ------- Posto à votação, foi este ponto aprovado por unanimidade. ---------------------------  

 ------- Passou-se á análise do penúltimo ponto da ordem de trabalhos: “PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA- PROJETO DEAR STUDENT- PROCEDIMENTO 

PLURIANUAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

assunto para aprovação bem como a proposta apresentada em reunião do executivo 

e a deliberação que recaiu sobre ele. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Usando da palavra Lina Sequeira referiu que o projeto já se iniciou em março 

de 2013 e não é muito esclarecedor quanto aos resultados que são esperados após 

a sua conclusão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse que não compreende como são escalonados os 26 meses a que se 

refere a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ivo Tomé referiu que o valo aprovado e o que é apresentado na alteração 

orçamental não condizem. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Respondendo o Presidente da Câmara disse que há custos que são alocados a 

funcionários que coordenam o projeto, daí o valor só aparecer na candidatura. No 

que se refere aos meses disse que embora o projeto já se tenha iniciado a Câmara 

só o irá integrar depois das devidas autorizações, havendo posteriormente uma 

reprogramação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Para melhor esclarecimento do assunto foi solicitada colaboração à Vereadora 

Marlene Guerreiro que acompanhou a elaboração da candidatura a qual referiu que 

a candidatura contempla algumas verbas que estão relacionadas com recursos 

humanos e os quais já estão assegurados pela Câmara. Acrescentou que a 

Associação In Loco e a Câmara de S. Brás de Alportel são os únicos parceiros 

portugueses a participar neste projeto juntamente com mais cinco países como a 

Bulgária, Roménia e Espanha, o qual vai permitir aos nossos jovens intercâmbios 

com jovens desses países. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu que o valor, para além de tudo o que já foi esclarecido, é mais reduzida 

pelo facto de se encontrar contemplado um encontro realizado em Espanha e no 

qual a Câmara não participou, o que reduziu uma verba significativa. ---------------------  

 ------- Salientou igualmente que a candidatura é financiada a 75%, os recursos 

humanos são os já existentes na autarquia e os materiais resultantes ficam na 
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escola, o que faz com que o investimento real seja muito reduzido e só por isso é 

que nos candidatamos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- António Pires disse que na informação são apresentados os objetivos gerais e 

os específicos, sendo que o resultado final só se sabe depois de terminar o projeto e 

fazer o balanço. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Foram trocadas mais impressões entre os membros da Assembleia Municipal e 

o Presidente da Câmara com vista a esclarecer todos os pormenores para uma 

aprovação em consciência. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Presidente da Câmara disse que este assunto carece de uma aprovação tão 

breve quanto possível sob pena de se por em risco a candidatura não só a nível de 

Portugal mas dos restantes países dado ser uma candidatura conjunta. ------------------  

 ------- Não tendo havido mais intervenções passou-se à votação deste ponto da 

ordem de trabalhos tendo o mesmo sido 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 desejou a todos votos de umas boas férias e 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. ---  


