
 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Em 12 de dezembro de 2013, realizou-se a 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal e 
tomou as seguintes deliberações: 

» Aprovou por maioria, com 5 votos contra do PSD, a Moção “Sobre o Orçamento de 
Estado para 2014”, apresentada pela bancada da CDU; 

» Aprovou por maioria, com 5 abstenções do PSD, a Moção “Suspensão imediata das 
portagens na A22/ Via do Infante”, apresentada pela bancada da CDU; 

» Aprovou por maioria, com 5 abstenções do PSD, um “Voto de Louvor a António 
Eusébio”, apresentado pela bancada do PS; 

» Aprovou por unanimidade o pedido de esclarecimento sobre o “Centro de Medicina 
Física e Reabilitação do Sul”, apresentado pela bancada do PS; 

» Aprovou por unanimidade a “Moção – Serviço Local de Finanças”, apresentada pela 
bancada do PS; 

» Apreciou a aprovou, por maioria, com 1 voto contra da CDU, a “Participação do IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal em S. Brás de Alportel” em 5%, proposto pela câmara 
municipal; 

» Aprovou por maioria, com uma abstenção da CDU, o “Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação”, com atualização do coeficiente em 0,47, proposto pela câmara 
municipal; 

» Apreciou a aprovou, por maioria, com 6 abstenções do PSD e da CDU, os “Documentos 
Previsionais para 2014 – Orçamento da Receita e da Despesa, Grandes Opções do Plano, 
Autorização de Compromissos Plurianuais; Mapa de Pessoal e atualização da Tabela de 
Taxas e Licenças”, proposto pela câmara municipal; 

» Designou para a “Comissão para as Comemorações do Centenário do Município de S. 
Brás de Alportel” os seguintes elementos da Assembleia Municipal: Júlio Pereira, pelo PS 
e Anabela Marcos pelo PSD, tendo a CDU solicitado informar o seu representante em 
momento posterior. 

 

 

S. Brás de Alportel, 13 de dezembro de 2013 

A Mesa da Assembleia Municipal 


