
 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/2018 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A Assembleia Municipal, reunida em 25 de junho, tomou as seguintes deliberações: 

» Aprovou, por unanimidade a ata da sessão anterior, sendo que 2 dos elementos não 

votaram por não terem estado presentes nessa sessão 

» No período destinado ao público, interveio a munícipe Heloísa Colaço apresentando 

algumas sugestões/reclamações sobre o funcionamento das piscinas municipais descobertas, a 

falta de sombra e pontos de água nos parques infantis e algumas referências a 

estabelecimentos de ensino;  

» Na “apreciação da informação do Presidente acerca da atividade municipal”, foram feitos 

elogios por parte do elemento Tiago Carmo à atividade da Câmara Municipal no período 

compreendido entre as 2 sessões 

» No ponto 4 “Situação Financeira do Município” depois de apresentadas as contas pelo 

Presidente da Câmara, não foram solicitados quaisquer esclarecimentos; 

» No ponto 5 –“ Plano de Pormenor do PESBA- Versão final para aprovação” foi feita 

apresentação por parte da Técnica Claudia Custódio. Foi aprovado por maioria com a 

abstenção do PSD, CDU e CDS; a bancada do PS e PSD apresentaram declaração de voto 

» No ponto 6 – “Ponto de situação da fábrica de massas betuminosas” foi feito um ponto de 

situação quanto ao processo, não tendo havido qualquer pedido de esclarecimento 

» Foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD e CDU o ponto 7 “ 2ª Revisão 

Orçamental e 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal” 

» Foi aprovado, por unanimidade o ponto 8 “Reconhecimento de Interesse no Projeto de 

Requalificação da Fonte da Mesquita e Lavadouro”. 

» Foi aprovado por maioria, com a abstenção do elemento da CDU, o ponto 9 

“Reconhecimento de Interesse Público Municipal- construção de Canil”; 



» Foi aprovado por unanimidade o ponto 10 “Nomeação de Auditor Externo- Revisor Oficial 

de Contas.” 

» No ponto 11 “Outros assuntos de interesse para o município” não houve nenhuma 

intervenção. 

 

São Brás de Alportel, 26 de junho 2018 

A Mesa da Assembleia Municipal 


