
 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/2022 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A Assembleia Municipal, reunida em 28 de setembro, tomou as seguintes deliberações: 

» Aprovou, por unanimidade a ata de sessão anterior, nomeadamente de 15 de junho de 

2022; 

» No período antes da ordem do dia, foram apresentadas as seguintes moções: 

» Mário Cunha (CDU) apresentou a moção “Pela tomada de medidas urgentes para combater 

o aumento do custo de vida” tendo sido aprovada por maioria, com votos a favor do PS e CDU, 

e voto contra do PSD, acompanhado por declaração de voto; 

» Seguiu-se Pedro Ornelas (PS) que apresentou a moção “Reconhecimento à comunidade 
são-brasense pela resiliência na retoma social, cultural e económica no pós pandemia” 
aprovada por maioria com votos a favor do PS e PSD e abstenção da CDU acompanhada por 
declaração de voto;  

» No período de intervenção aberta ao público, não houve intervenientes 

» Após a “apreciação da informação do Presidente acerca da atividade municipal”, foi 

manifestado apreço pela dinâmica da autarquia pela bancada do PS; 

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

Presidente da Câmara; 

» No ponto 5 “Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de São Brás de Alportel”, o 

Comandante Operacional Municipal Vitor Martins e a representante da empresa Sempervirens, 

Cláudia Viliotis apresentaram uma breve síntese do conteúdo e objetivos do plano. Ivo Tomé 

do PSD solicitou esclarecimentos adicionais relativamente à mesma classificação de 

perigosidade atribuída à onda de frio e incêndio rural, tendo sido explicado que os critérios de 

classificação são definidos por outras entidades, neste caso em particular pelo IPMA. O 

referido Plano foi aprovado por unanimidade. 



» O ponto 6 “Renovação Contrato de Delegação de Competências da Câmara Municipal no 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas” foi aprovado por maioria com voto a favor do 

PS e PSD e abstenção da CDU acompanhada por declaração de voto; 

» No ponto 7 “3ª Revisão Orçamental e 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2022” foi 

aprovada por maioria com votos a favor do PS e abstenção da CDU e PSD; 

» No ponto 8 “Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal” o contrato foi aprovado 

por unanimidade; 

» No ponto 9 “Outros assuntos de interesse para o município” não houve nenhuma 

intervenção. 

 

São Brás de Alportel, 28 de setembro 2022 

A Mesa da Assembleia Municipal 


