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MOÇÃO 

PELO RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO REGISTO CIVIL, PREDIAL E 

COMERCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

Implementadas há mais de um século em Portugal, as instituições de registo civil, predial e 

comercial visam a realização de atos determinantes na atribuição de cidadania e proteção de 

direitos fundamentais dos cidadãos, funções primordiais no funcionamento do Estado de 

Direito, asseguradas por profissionais especializados nos ramos do direito da família, do 

direito registal e notarial.  

Compete às conservatórias do registo civil o registo de factos como o nascimento, a f iliação, 

o casamento, a adoção e o apadrinhamento civil, a regulação das responsabilidades 

parentais, factos relacionados com a declaração de insolvência de pessoas singulares, o óbito, 

entre muitos outros. 

Este serviço público de proximidade, presente em balcões um pouco por todo o país, tem 

vindo a ser alvo de processos de modernização administrativa promotores de celeridade e 

facilidade no acesso aos serviços. Contudo, em São Brás de Alportel verif ica-se neste 

momento um retrocesso nos serviços prestados pela Conservatória do Registo Civil, 

Predial e Comercial, que ao invés de acompanhar a evolução e melhorias dos serviços 

prestados se depara com a incapacidade ou demora de resposta aos munícipes, em 

inúmeras situações, pela falta de Conservador(a) desde agosto de 2017. 

A retoma da economia e a atratividade do território nacional tem tido um impacto bastante 

significativo a nível local, cujo desenvolvimento acentua esta carência de Conservador, pois 

implica necessariamente o aumento de atos de maior complexidade, que dependem única e 

exclusivamente da decisão do conservador. Esta situação reflete-se de forma negativa, 

mediante a rejeição de alguns serviços prestados por esta inst ituição. 

A falta deste profissional especializado lesa a qualidade dos serviços prestados e causa 

grandes transtornos aos cidadãos, às empresas, às instituições e ao município, colocando 

em causa o desenvolvimento económico do território. 

Nesta circunstância, a bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, exige que 

este serviço público seja exercido com todas as condições necessárias para o efeito, 

propondo a aprovação de uma moção em defesa do restabelecimento do pleno 

funcionamento da Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de São Brás de 
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Alportel, junto do Governo, mais especif icamente junto da Ministra da Justiça, bem como do 

Inst ituto dos Registos e do Notariado, solicitando celeridade na resolução deste 

constrangimento imposto à comunidade são-brasense, devolvendo assim, a dignidade a este 

importante serviço público que deve primar pela celeridade, segurança, credibilidade e 

ef icácia. 

Mais se propõe que esta moção seja distribuída e divulgada junto da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, da Comunidade Intermunicipal do Algarve e junto dos órgãos de 

comunicação social locais, regionais e nacionais. 

 

São Brás de Alportel, 26 de abril de 2018  

Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de São Brás de Alportel 

 

 


