
 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel 

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/2022 DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

A Assembleia Municipal, reunida em 26 de abril, tomou as seguintes deliberações: 

» Aprovou, por unanimidade as atas de sessões anteriores, nomeadamente de 22 de 

dezembro de 2021 e 25 de fevereiro de 2022; 

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

» Mário Cunha (CDU) apresentou a moção “Travar o aumento do custo de vida – regular 

preços aumentar salários e pensões” tendo sido rejeitada, com votos contra do PS e PSD, e voto 

a favor da CDU acompanhada por declaração de voto; 

» Seguiu-se Ivo Tomé (PSD) que apresentou a moção “Pela resistência da liberdade e 
democracia face à opressão e tirania”, aprovada por maioria com votos a favor do PS e PSD e 
voto contra da CDU acompanhada por declaração de voto;  

Ficou ainda determinado o envio da referida moção para todas as associações Ucranianas e/ou 
Russas com ligações ao município, bem como embaixadas Ucraniana e Russa. 

» A terceira moção da noite foi apresentada por Mário Cunha (CDU) “Sobre o problema do 

aumento dos Combustíveis e reflexos nos Bombeiros”, aprovada por unanimidade. 

» A quarta moção apresentada por Pedro Ornelas (PS) “Pela disponibilização de Produtos 
Higiene Feminina gratuitas na Escola” foi aprovada por unanimidade; 

» Mário Cunha (CDU) apresentou a moção “Pela Melhoria dos Transportes Públicos Algarve”, 
tendo sido aprovada por unanimidade; 

» Por último Mário Cunha (CDU) apresentou a moção ”Comemorar Abril, afirmar e valorizar o 

poder local democrático” aprovada por maioria com votos a favor do PS e CDU e abstenção do 

PSD 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” depois de apresentadas as contas pelo 

Presidente da Câmara, as mesmas foram enaltecidas pela bancada socialista; 

» No ponto 5 “Prestação de Contas para o Ano de 2021” Raul Luz do PSD solicitou 

esclarecimentos adicionais, tendo sido prestados pelo Chefe de Divisão Financeira Cederico 

Monteiro. A Prestação foi aprovada por maioria com votos a favor do PS e respetiva declaração 

de voto e votos contra do PSD com declaração de voto e CDU; 

» O ponto 6 “Isenção do Imposto sobre Imóveis – Renovação” foi aprovado por unanimidade; 

» No ponto 7 “Contrato de Delegação de competências da Câmara Municipal no 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas” o contrato foi aprovado por unanimidade; 

» No ponto 8 “Contrato de Delegação de competências da Câmara Municipal no 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas” o contrato foi aprovado por unanimidade; 

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

intervenção. 

 

São Brás de Alportel, 27 de abril 2022 

A Mesa da Assembleia Municipal 


