
 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA/2018 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A Assembleia Municipal, reunida em 21 de fevereiro, tomou as seguintes deliberações: 

» Aprovou, por maioria, com a abstenção do elemento do CDS a ata da sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 18 de dezembro; 

» Aprovou, por unanimidade a moção “Pela Defesa do Serviço Postal, situação dos CTT”, 

apresentada pela bancada da CDU; 

» Tomou conhecimento da “Saudação – 8 de março- Dia Internacional da Mulher” 

apresentada pela bancada da CDU; 

» No período destinado ao público, interveio a munícipe Isabel Neves, para apresentar um 

mapa demonstrativo da quebra de receitas resultante das obras do Largo de S. Sebastião e 

apresentando uma proposta de alternativa de estacionamento; 

» O Munícipe Paulo Costa, solicitou a colaboração na colocação de sinalização identificativa 

do sítio Ribeira do Alportel;  

» No ponto 3 “Ponto de Situação da Central de Valorização Orgânica sita em alfarrobeira- 

São Brás de Alportel”, foram convidados e estiveram presentes, representantes da Algar- 

Engº. José Barreto e Engª. Telma Robim, que fez uma apresentação detalhada das obras 

realizadas e do funcionamento daquela unidade, bem como mostrou toda a disponibilidade 

para se efetuarem visitas ao local; 

» No ponto 4 “Ponto de situação do Centro de Medicina e Reabilitação do Sul” foi convidada 

a direção do Centro Hospital e Universitário do Algarve tendo estado presente o Dr. Hugo 

Nunes e Dra. Ana Paula Gonçalves, tendo sido apresentada a situação do funcionamento do 

CMR Sul e todas as diligências efetuadas para que o mesmo volte a funcionar, em pleno, sendo 

que a grande aposta é a abertura, até ao final do ano de 50 das 54 camas existentes. 

Em relação à ocupação das camas do piso superior com doentes de gripe, tratou-se de uma 

situação de emergência, e que durará apenas até ao dia 7 de março. 



Em relação à contratação de enfermeiros, referiu que esta situação está pendente de 

autorização, por parte do Ministério das Finanças, para que a verba seja desbloqueada. Foi 

unânime a posição assumida por todos os elementos, bem como do Presidente da Câmara o 

envio de um ofício ao Sr. Ministro das Finanças solicitando, que com urgências proceda ao 

desbloqueio da autorização; 

» Na “apreciação da informação do Presidente acerca da atividade municipal”, o elemento 

do CDS sugeriu que a Câmara efetuasse a limpeza dos seus terrenos e espaços públicos por 

forma a dar o exemplo; 

» No ponto 6 “Situação Financeira do Município” depois de apresentadas as contas pelo 

Presidente da Câmara, o elemento do CDS referiu que o uso excessivo de alterações 

orçamentais não é uma boa política de gestão;  

» No ponto 7 – “Regimento da Assembleia Municipal”- foi aprovada por maioria com 2 

abstenções e 2 votos contra a proposta de apresentação das moções 24 horas antes da 

realização da sessão. Foi aprovado por unanimidade a proposta de 5 horas de duração de cada 

sessão;  

» Foi aprovado por unanimidade o ponto 8 “ EDP- Contrato de concessão de distribuição de 

energia elétrica em baixa tensão – revisão do anexo I” 

 

São Brás de Alportel, 26 de fevereiro de 2018 

A Mesa da Assembleia Municipal 


