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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e catorze, realizou-se na Casa do 

Povo de São Martinho das Amoreiras, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

presidida pela Senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada pelos Senhores Amâncio Francisco Mendes da Piedade 

(Primeiro Secretário) e Helena Maria Theodora Loermans (Segundo Secretário), e convocada 

pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil 

e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------  

 ---------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  ------------------------------  

 -------------------- II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  ---------------------------------  

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas das Sessões Extraordinária de 

25/04/2014 e Ordinária de 29/04/2014. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Apreciação de Expediente. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho: ------------------------

------------- a) Comissão Pró-Cidadania: primeira reunião. ----------------------------------------------  

 --------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA : ------------------------------------  

 ---------- Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro: apreciação. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: 7.ª Modificação Orçamental - 2014: 3ª Revisão ao Orçamento da Receita; 

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 5ª Alteração Plano de Atividades Municipal (PAM) e 3ª 

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ---------------------  

 ---------- Ponto três: Regulamento de Propaganda Política, Eleitoral e Sindical do Município 

de Odemira: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------  



-2- 

30-06-2014 

 ----------- Ponto quatro: Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município 

de Odemira e alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de 

Odemira: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Retificação de verba atribuída para transportes escolares à Junta de 

Freguesia de São Martinho das Amoreiras: apreciação e deliberação. --------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Nomeação do Conselho Municipal de Educação para o quadriénio 2013-

2017: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Controlo do recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais – 

Renovação do prazo para conclusão de procedimentos concursais: apreciação e deliberação. ----  

 ----------- Ponto oito: Gestão dos Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal – 

Recolha de parecer prévio vinculativo – Abertura de procedimentos concursais comuns por 

tempo indeterminado: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Gestão dos Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal – 

Primeira alteração aos Mapas de Pessoal: apreciação e deliberação. ----------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Proposta nº 18/2014 P - Protocolo entre o Município de Odemira e a Polis 

Litoral Sudoeste - Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, S.A. de cooperação técnica e financeira em ações de requalificação urbana dos 

aglomerados de Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar: apreciação e deliberação nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------------------  

 ----------- Ponto onze: Aquisição de inertes até ao valor de 53.155,19€ ou um ano, para 

aprovisionamento do Parque de Materiais, Bemparece: apreciação e deliberação nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------  

 ----------- Ponto doze: Aquisição de eletricidade para instalações do Município de Odemira, 

alimentados em Baixa Tensão Normal e Iluminação Pública, ao abrigo do Acordo Quadro 

celebrado pela CC-CIMAL: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
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6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto treze: Aquisição de emulsão para aprovisionamento da Central de Asfalto até 

ao valor de 65.556,00€ ou pelo período de um ano: apreciação e deliberação nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------  

 ---------- Ponto catorze: Aquisição de serviço de consultadoria na área de eletricidade na 

modalidade de contrato de avença para o Município de Odemira - renovação de contrato: 

apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: Aquisição de serviço de consultadoria jurídica sob a forma de avença - 

Renovação de Contrato: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezasseis: Fornecimento de serviço de consultadoria jurídica no domínio do 

planeamento, ordenamento do território e urbanismo - Renovação de Contrato: apreciação e 

deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -  

 ---------- Ponto dezassete: Aquisição de serviço fotografia na modalidade de Contrato de 

Avença para o Setor de Relações Públicas e Audiovisuais do Município de Odemira - 

Renovação de Contrato: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezoito: Aquisição de serviço de design de comunicação na modalidade de 

avença para o Município de Odemira - renovação de contrato: apreciação e deliberação nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------------------  

 ---------- Ponto dezanove: Aquisição de serviço de elaboração de plano de ação de melhoria da 

qualidade da água para consumo humano, na modalidade de avença - Renovação de Contrato: 

apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º8/2012, de 21 

de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto vinte: Proposta nº 19/2014 P - Regulamento da Taxa Municipal de Proteção 

Civil: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ------------------------------------------  

 ----------- Pelas vinte horas e cinquenta e seis minutos, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou 

a palavra ao Primeiro Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas 

chegadas mais tardias, a presença trinta e um membros da Assembleia Municipal a saber, os 

Senhores Alberto José Jesus Santos, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Anabela da Silva 

Roberto Sobral Guerreiro Gamito, António Manuel Assude Ferreira, Carlos Filipe Bernardino 

da Silva, Cláudia Isabel Neves Pacheco da Silva, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe da 

Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, 

Helena Maria Theodora Loermans, João Palma Quaresma, José Duarte de Almeida Ribeiro e 

Castro, José Manuel da Assunção Ribeiro, José Manuel dos Reis Guerreiro, Manuel António 

Dinis Coelho, Manuel de Jesus Campos, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias 

Pereira, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria da Conceição da Costa Guedes da Silva 

Vaz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel 

Lourenço da Silva Santa Bárbara, Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Nazário 

Duarte Viana, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Paulo Sérgio Pereira da Luz, Pedro 

Manuel da Conceição Souto, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves e Teresa Alexandra Pereira 

Bernardino, e a ausência dos Senhores Alberto José Branquinho Beijinha, Anabela Baltazar de 

Campos Silva e António Manuel Viana Afonso. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os Senhores 

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Hélder António Guerreiro, 

Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; Jaime Manuel Costa, Vereador eleito pela Coligação 
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Democrática Unitária. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Reportando-se às faltas registadas nas sessões ou reuniões anteriores verificou-se que 

às sessões extraordinárias da Assembleia Municipal realizadas nos dias três e vinte e cinco de 

abril do corrente ano, bem como à sessão ordinária de vinte e nove de abril não se registaram 

faltas injustificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda antes de se dar início ao tratamento dos assuntos agendados para a presente 

sessão, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes que iriam 

proceder à tomada de posse dos Membros em falta do Conselho Municipal de Segurança de 

Odemira, para o quadriénio dois mil e treze a dois mil e dezassete, nos termos do artigo nono 

da Lei número trinta e três barra noventa e oito, de dezoito de julho, conjugado com o artigo 

décimo sexto do Regulamento do citado Conselho, cuja ata ficará arquivada no maço de 

documentos da presente sessão. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, a amabilidade em receber a 

Assembleia Municipal naquela localidade e, bem assim, convidou-o a integrar a Mesa daquela 

reunião. Integrou ainda temporariamente a Mesa da Assembleia Municipal o Senhor Hélder 

Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira, em substituição do respetivo 

Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO : -----------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público. ---------------------------------  

 ------------------------- II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:  ----------------------------  

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES 

EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

CATORZE E ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

CATORZE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 
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fotocopiados das atas em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para 

esta sessão, foi assim dispensada a leitura das mesmas, sendo imediatamente submetidas à 

apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A) ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE: Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à 

votação da ata em causa, a qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com 

Futuro”, um voto a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e nove membros 

da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- B) ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE: Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da 

ata em causa, a qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto 

a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. -----  

 ----------- Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: A exemplo das sessões anteriores, 

embora todos os presentes se encontrassem munidos de fotocópias dos mapas-resumo da 

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal colocou os respetivos originais à disposição de eventuais 

interessados, para melhor esclarecimento. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Cláudia Silva que solicitou esclarecimentos sobre o documento 

número sessenta e três do Mapa da Correspondência Recebida, enviado pelo Deputado Luís 
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Pita Ameixa, eleito pelo Partido Socialista, no qual dava conhecimento das diligências dirigidas 

ao Governo, através da Senhora Presidente da Assembleia da República, sobre várias situações 

no concelho de Odemira que careciam de atenção e resolução política, nomeadamente por parte 

do Estado. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal leu na íntegra o documento em 

causa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

CONCELHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Comissão Pró-Cidadania: primeira reunião. ------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu a conhecer o resultado da 

primeira reunião de funcionamento da Comissão Pró Cidadania que reuniu no dia treze de 

junho do corrente ano. Informou que a Comissão pretende ser um veículo de comunicação 

entre a Assembleia Municipal e os munícipes do concelho de Odemira, utilizando os seguintes 

meios: a Newsletter do Município de Odemira, a Agenda Municipal, o blog da Assembleia 

Municipal, uma página de Facebook e possível transmissão das sessões online. Por último, 

questionou o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal sobre a viabilidade destas 

propostas. Ainda, neste ponto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal fez o balanço da 

aplicação do novo modelo de envio da documentação das sessões da Assembleia em formato 

digital, realçando os ganhos alcançados. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que saudou a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal pelo novo método de distribuição da documentação das 

sessões da Assembleia Municipal utilizando as ferramentas online existentes, traduzindo esse 

facto numa poupança progressiva e ganhos de eficácia e eficiência. ----------------------------------  

 ---------- Quanto às propostas apresentadas pela Comissão Pró Cidadania considerou relevante 
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a utilização dos meios e dispositivos existentes para divulgação da própria ação da Assembleia 

Municipal e que já eram do conhecimento da população e referiu que se tratavam de propostas 

exequíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que congratulou a Comissão Pró Cidadania pelas 

sugestões apresentadas para divulgação da Assembleia Municipal, nomeadamente a proposta 

referente à possível transmissão das sessões online, considerando que se tratava de uma 

proposta revolucionária que merece o apoio dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e que poderá colmatar a dificuldade de presença de público nas sessões por questões 

de distâncias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que a transmissão das sessões 

online foi proposta pelo Bloco de Esquerda e teve por objetivo obviar os problemas de 

deslocação do público às sessões. Considerou ainda que as imagens das sessões deviam ser 

disponibilizadas no blog/site do Município à semelhança das atas. ------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou 

que a proposta para transmissão das sessões online envolve a utilização de meios técnicos 

específicos e carece de uma melhor reflexão, dado tratar-se de um projeto bastante arrojado. ----   

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal convidou o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras para, se assim o entendesse, 

falar sobre a sua freguesia, atendendo que era anfitrião daquela sessão. ------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, que agradeceu a presença da Assembleia Municipal na sua freguesia e 

considerou que a descentralização das sessões nas freguesias do concelho possibilitava a 

aproximação dos munícipes aos Órgãos Autárquicos, permitindo-lhes expressar as opiniões e as 

preocupações sentidas. Agradeceu ainda à Direção da Casa do Povo de São Martinho das 

Amoreiras a cedência do espaço para a realização da sessão, bem como o serviço de jantar. -----  
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 ---------- Relativamente às preocupações como autarca da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, referiu que lamentava o “peso do interior e os problemas inerentes a essa 

interioridade” e a situação da prestação de cuidados médicos, numa freguesia onde residem 

muitos idosos. Sobre este assunto informou que São Martinho das Amoreiras tinha apenas um 

médico de família que fazia atendimento um dia por semana na sede de freguesia e não 

existiam transporte públicos compatíveis para a população das aldeias limítrofes acederem aos 

cuidados médicos, dando como exemplo Corte Malhão. ------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras 

manifestou ainda preocupação em relação ao crescimento económico na sua freguesia, 

referindo que, em São Martinho das Amoreiras, havia pouco investimento e poucas ofertas de 

emprego. Nesse sentido, solicitou que a Câmara Municipal equacionasse, aquando da alteração 

do Plano Diretor Municipal de Odemira, a implementação de um parque industrial de pequena 

dimensão naquela freguesia, pois ajudaria a fixar algumas empresas e consequentemente a 

gerar alguns postos de trabalho. Sobre este assunto revelou que já tinham surgido algumas 

empresas interessadas mas, por falta de espaço, foram obrigadas a deslocar-se para o concelho 

vizinho. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à educação referiu que não estava previsto o encerramento de qualquer escola 

na sua freguesia e lutaria sempre para manter em funcionamento as escolas existentes. -----------  

 ---------- Referiu ainda que, apesar de existir a estação Amoreiras/ Odemira, estavam no 

momento “a ver o comboio passar”, lamentando a inexistência de qualquer paragem naquela 

estação, apesar do comboio intercidades fazer obrigatoriamente duas paragens técnicas por dia, 

o tempo suficiente que permitiria efetuar o serviço de passageiros. Sobre este assunto, 

relembrou que a estação da Funcheira, atualmente em funcionamento, não reunia as condições 

de segurança para servir a população, quer em termos de edificabilidade, quer do estado da sua 

envolvência e, presumia que mais de setenta por cento dos seus utentes eram do concelho de 



-10- 

30-06-2014 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, manifestou a sua preocupação relativamente à qualidade da água na sua 

freguesia e, bem assim, informou que a Estação de Tratamento de Águas Residuais de 

Amoreiras-Gare necessitava de uma intervenção urgente. ----------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal lamentando que, nos 

diversos serviços públicos existentes no concelho da responsabilidade da Administração 

Central, o problema da falta de técnicos e administrativos se venha agravando 

progressivamente, colocando em causa o atendimento dos respetivos utentes. Referiu que, 

ultimamente, a população deparava-se com a saída das estruturas do Estado dos territórios, 

especialmente daqueles que se situavam mais no interior, verificando-se esse êxodo, em todos 

os níveis, dando como exemplos na educação, com o encerramento de escolas e o decréscimo 

de auxiliares de Ação Educativa nos Agrupamentos e na saúde com a crescente falta de 

médicos, técnicos e pessoal administrativo. Disse ainda que, no concelho de Odemira, a 

situação era mais complicada, porque existiam muitos aglomerados urbanos dispersos e não 

existia uma rede de transportes públicos associada que permitisse o acesso da população aos 

serviços existentes, e relembrou que atualmente até as próprias Juntas de Freguesia tinham sido 

“chamadas” para ajudar a respetiva população a ter acesso à saúde. ----------------------------------  

 ----------- Relativamente às escolas, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal referiu que 

a Câmara Municipal foi recentemente informada pelo Ministério da Educação e Ciência dos 

estabelecimentos de ensino que seriam encerrados no concelho, designadamente a EB1 do 

Galeado, a EB1 de Vale de Santiago e a EB1 do Cavaleiro. Revelou ainda que a proposta 

inicial do referido Ministério não mencionava a EB1 do Cavaleiro, mas a do Brejão. Disse 

ainda que a Câmara Municipal sempre se manifestou contra o encerramento de qualquer escola 

no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos transportes públicos, considerou que o concelho de Odemira tem 
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ficado esquecido no que se refere a investimentos do Governo nas acessibilidades e mobilidade, 

e essa tem sido uma luta constante por parte da Câmara Municipal. O comboio apresentava-se 

como uma solução extremamente interessante, porque aproximava a população do interior do 

concelho dos centros urbanos quer a sul quer a norte. ---------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à implementação do parque industrial em São Martinho das Amoreiras, 

referiu que em sede de revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira seria abordada a 

questão, porque existia um conjunto de atividades âncora do território que seriam ponderadas.--  

 ---------- Por último, informou que a Estação de Tratamento de Aldeia das Amoreiras estava 

em fase licenciamento há algum tempo na APA - Agência Portuguesa do Ambiente e já tinham 

solicitado uma reunião para questionarem sobre este e outros projetos que ainda aguardavam o 

licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que estavam a analisar todo o sistema de tratamento de águas 

residuais da freguesia de São Martinho das Amoreiras, numa perspetiva de equacionar a 

constituição de um sistema que englobasse as povoações de Conqueiros, São Martinho das 

Amoreiras e Aldeia das Amoreiras num único tratamento. Reconheceu também que era 

prioritária uma intervenção que permitisse melhorar a qualidade da água naquela freguesia e, 

nesse sentido, informou que estava previsto a execução de um projeto que permitiria o 

abastecimento através da Barragem do Monte da Rocha. -----------------------------------------------  

 ---------- As Senhoras Cláudia Silva e Helena Loermans, eleitas pelo Partido Socialista, 

apresentaram a Proposta de Recomendação que seguidamente se transcreve na íntegra: ----------  

 ----------------------------- “PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO-----------------------------------  

 ---------- O índice de envelhecimento no Alentejo, e em particular, no nosso concelho é 

bastante elevado. O avançar da idade, algumas situações de isolamento e dependência, bem 

como o analfabetismo são fatores que contribuem para que alguns idosos se tornem mais 

vulneráveis pelo desconhecimento dos seus direitos. ----------------------------------------------------  
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 ----------- Julgamos que seria importante uma intervenção que pudesse zelar pelos direitos da 

pessoa idosa em situações particulares de abusos e maus-tratos e por isso gostaríamos de 

sugerir ao Executivo a criação de uma Comissão de Proteção do Idoso de Odemira. ---------------  

 ----------- Objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Zelar pela representação legal da pessoa idosa em situação de incapacidade. Como? 

 ----------- Promovendo, junto das pessoas idosas, informação e sendo facilitador do processo. ---  

 ----------- b) Interferir em situações de maus-tratos físicos, psicológicos ou emocionais, 

neglicência, abuso económico e autonegligência que a Comissão tenha conhecimento que 

ocorram no seio do domicílio ou fora do domicílio. Como? --------------------------------------------  

 ----------- - Acompanhamento de situações sinalizadas à Comissão por pessoas ou entidades 

para tentar solucionar a referida situação detetada (quando confirmada a sua existência); ---------  

 ----------- - Promovendo a elaboração de propostas e recomendações aos parceiros locais; --------  

 ----------- - Encaminhamento para as entidades competentes quando a situação não for corrigida 

numa primeira intervenção local.----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Composição da Comissão: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Equipa técnica permanente para avaliação das situações sinalizadas compostas por 

profissionais da área social e saúde que possam dar cumprimento aos objetivos da Comissão, 

nomeadamente, assistentes sociais e psicólogos; ---------------------------------------------------------  

 ----------- b) Um representante de cada entidade: Câmara Municipal de Odemira; Centro 

Distrital de Solidariedade e Segurança Social; Representante das IPSS’s para acompanhamento 

dos processos já seguidos pela equipa técnica.” ----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Alberto Santos que em nome dos eleitos pelo Partido Socialista 

apresentou as Moções que seguidamente se transcrevem na íntegra: ----------------------------------  

 -------------------------------------------------- “MOÇÃO  ----------------------------------------------------  

 ----------------------------------- UM MUNICÍPIO CUMPRIDOR  -------------------------------------  
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 ---------- A Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) publicou recentemente a lista do 

prazo médio de pagamento dos municípios portugueses com referência a dezembro de 2013. 

Essa lista, de conhecimento público, permite uma análise comparativa relativa ao prazo de 

pagamento entre os diferentes municípios e a sua evolução entre dezembro de 2012 e dezembro 

de 2013.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É com orgulho que se percebe que o Município de Odemira honra os seus 

compromissos num prazo de 15 dias e que apresenta uma evolução positiva nesse domínio, 

passando de 23 dias em dezembro de 2012 para 15 dias em dezembro de 2013. --------------------  

 ---------- Relevante é também verificar que o Município de Odemira surge nos lugares cimeiros 

dessa lista apresentando-se como o melhor colocado entre todos os Municípios do Alentejo 

Litoral. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este facto é tão mais relevante quando, para além do bom nome, o mesmo representa 

que o Município de Odemira, com este esforço, dá o seu contributo para uma economia local 

mais saudável na medida em que paga a tempo e horas os seus compromissos o que gera 

confiança e segurança nos atores económicos com que se relaciona. ---------------------------------  

 ---------- Assim, os membros do Partido Socialista propõem que através desta moção seja dado 

um formal reconhecimento nesta Assembleia, a enaltecer e realçar o esforço e desempenho do 

Executivo Municipal no cumprimento dos prazos de pagamentos e de compromissos 

financeiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 30 de junho de 2014 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do Partido Socialista.” ----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “MOÇÃO  -----------------------------------------------------------  

 ------------------ ACESSIBILIDADES FERROVIÁRIAS DO CONCELHO  -------------------  

 ---------- O Concelho de Odemira é, na região Alentejo o quarto mais povoado de todos os 

concelhos, só apresentando menos habitantes do que duas capitais de distrito (Évora e Beja) e 
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do que Santiago do Cacém. Uma das grandes diferenças de Odemira relativamente a esses 

concelhos é a sua grande dispersão demográfica no território que é o maior concelho do país 

em área. Outra das grandes diferenças é a desesperante falta de investimento numa rede de 

acessibilidades quer rodoviárias quer ferroviárias que permitam transformar Odemira num 

concelho mais dinâmico e próspero, potenciando os seus grandes recursos, contribuindo para 

ser um concelho de grande produtividade e atratividade no espetro regional e nacional. ----------  

 ----------- Os recursos e características de Odemira são de grande diferença para esses concelhos 

mais populosos, pois: Odemira tem a maior mancha florestal do país; Odemira tem aquelas que 

foram reconhecidas como as melhores praias do país; Odemira tem eventos de caracter 

nacional e internacional como o maior festival de verão do país; Odemira tem as melhores 

condições edafo-climáticas para a produção de produtos hortícolas frescos; Odemira tem a 

melhor e mais avançada tecnologia agrícola instalada para exportação de diversos produtos 

agrícolas, no entanto como paradoxo contrariando a atratividade para nos visitarem e o fluxo de 

saída do que cá se produz, Odemira tem as piores acessibilidades do país! --------------------------  

 ----------- O recorrente erro de inviabilizar o acesso de Odemira ao país e ao mundo, bem como 

do país e do mundo a Odemira, não têm contribuído apenas para uma injusta condição de 

isolamento de uma população de mais de 26.000 habitantes mas, tem também contribuído, para 

um prejuízo económico nacional em termos de produtividade que, em muito, ultrapassa os 

valores associados ao necessário investimento no rompimento desta condição de isolamento. ---  

 ----------- A verdade é, que as decisões de não realizar investimento numa rede rodoviária 

adequada às necessidades do concelho de Odemira têm sido acompanhadas por uma perda de 

condições de mobilidade de pessoas e bens também na rede ferroviária. A perda do comboio 

regional e o assumir apenas de uma paragem do intercidades e alfa pendular em Odemira são 

um erro que muito tem prejudicado a população e a economia regional e nacional. Dizemos 

nacional porque é disso que se trata, pois sentimos que este é um prejuízo nacional e não só 
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local. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre estas questões centrais, os diferentes órgãos executivos e deliberativos 

autárquicos, bem como toda a sociedade civil têm feito de tudo, numa luta da qual nunca 

desistiremos, porque sabemos que a razão está do nosso lado! Esta luta e exigência, por boas 

condições de acessibilidades adequadas às necessidades do nosso concelho, é uma luta que tem 

que ser intensificada e tem que ser vencida!---------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que o estado tem obrigação de garantir as melhores condições de 

acesso dos seus cidadãos e dos seus agentes económicos aos serviços e aos mercados e que nos 

últimos anos, apesar dos insistentes apelos feitos por Odemira, temos assistido a uma surdez 

dos diferentes governos face à necessidade de criar condições de acesso a Odemira (população 

e economia) aos contextos geradores de atratividade do concelho; ------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta os recursos que Odemira apresenta (floresta, agricultura e turismo) e 

que, por falta de condições de acesso a mercados e/ou à industria transformadora, estão aquém 

do que poderiam contribuir para a riqueza nacional. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia exigem que seja feito um 

investimento na rede ferroviária de modo a que: ---------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Possa ser criada mais uma paragem do intercidades e alfa pendular no concelho, em 

Amoreiras-Gare; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Seja melhorada a estação de St.ª Clara/ Sabóia de modo a que sejam criadas 

condições de conforto adequado aos passageiros; --------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Seja feito investimento adequado para a criação de ponto de concentração e carga 

de produtos e bens na estação de St.ª Clara/ Sabóia; -----------------------------------------------------  

 ---------- 4. Seja feito o investimento necessário para que os passageiros com destino ao 

Festival de verão que ocorre em Odemira possam desembarcar e voltar a embarcar no concelho 
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de Odemira;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Seja restituído o serviço de comboios regionais, nas quatro estações do concelho; ---  

 ----------- 6. Exigir a realização de uma reunião com caracter de urgência, com participação da 

Administração da CP e da REFER, do Município de Odemira e da Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, com vista à obtenção de uma solução que responda às necessidades expostas 

nesta Moção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propomos que a presente moção seja apreciada por esta Assembleia e caso tenha a 

aprovação seja remetida ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, à Sr.ª 

Presidente da Assembleia da República, a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, ao concelho de Administração da CP – Comboios de Portugal E.P.E., ao Conselho 

de Administração da REFER – Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. e às Comunidades 

Intermunicipais do Baixo Alentejo (CIMBAL) e do Alentejo Litoral (CIMAL). --------------------  

 ----------- Odemira, 30 de junho de 2014 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista.” ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Florival Silvestre, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que em nome dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentou a 

Declaração Política que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------  

 ----------------------------------- “DECLARAÇÃO POLÍTICA  -----------------------------------------  

 ----------- Exma. Senhora Presidente da Assembleia Municipal -----------------------------------------  

 ----------- Exmos. Senhoras e Senhores Deputados -------------------------------------------------------  

 ----------- Exmo. Senhor Presidente da Câmara ------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros Colegas ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A imprensa anunciou há dias o encerramento de 311 escolas primárias no nosso País, 

destas 3 escolas no nosso Concelho, das quais uma na nossa sede de Freguesia em Vale de 

Santiago. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Diz a imprensa que 8 escolas estavam previstas encerrarem no nosso concelho, mas 

devido a negociações da Câmara com a Direção de Serviços da Região Alentejo da Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares, resultou que no ano letivo 2014/ 2015 fecham ou 

suspendem apenas em três escolas. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deixamos aqui uma simples pergunta – será verdade como a imprensa diz, que o 

representante da Câmara negociou o encerramento destas escolas? -----------------------------------  

 ---------- Este Governo prossegue a mesma política na Educação tal como o Governo anterior, 

relembro que a aprovação da Carta Educativa do Concelho de Odemira, elaborada pela Câmara 

Municipal no ano de 2006, homologada pela então Senhora Ministra doutora Maria de Lurdes 

Rodrigues do Governo do Partido Socialista, em 27 de março de 2007 foi aprovada em reunião 

de Câmara com os votos contra dos eleitos da CDU, de que resultou o encerramento de muitas 

escolas primárias no nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dissemos em 2007, dissemos em 2010, e continuamos a dizer em 2014 que “aceitar 

encerrar ou suspender escolas, centralizar escolas praticamente nas sedes de freguesia, que 

continuarão a existir enquanto a Administração Central o entender admitir, é de facto redutor, é 

o aceitar a continuação da desertificação do nosso Concelho, é a não perspetiva de 

desenvolvimento e fixação de cidadãos, é aceitar claramente que o nosso Concelho não tem 

futuro”. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------   Tal como o dizíamos, a ofensiva contra os serviços públicos fundamentais ao nosso 

Povo iriam conhecer piores dias, aí está o ataque iniciado pelo anterior Governo e continuado 

pelo atual com o “beneplácito” de representantes do nosso Município. É lamentável e tristonho!  

 ---------- Há pouco tempo extinguiram freguesias no nosso Concelho, agregaram outras, 

encerraram postos de correios, acabou a distribuição domiciliária de correio, encerraram 

extensões de saúde, não temos médico de família, é um drama para os mais pobres obterem 

uma simples receita para os medicamentos que necessitam diariamente, querem fechar postos 
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da GNR, encerram diariamente pequenas empresas no nosso comércio, estão a obrigar a 

pequena agricultura familiar a desaparecer, encerram farmácias, cortam as magras reformas dos 

nossos idosos, os jovens têm de emigrar, tudo está cada dia que passa mais caro, aumentam o 

IMI, aumentam as taxas, da eletricidade, da água, dos esgotos e dos lixos, do gás, etc, etc… -----  

 ----------- Perguntamos será verdade a continuar com este caminho, que o nosso concelho como 

alguns diziam tem um Futuro Seguro? ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que milagres irão acontecer? ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- O nosso grito de revolta em tudo o que está a acontecer nas nossas aldeias, nas nossas 

vilas, a desertificação que os detentores do Poder estão a conduzir o destino do nosso 

Concelho, merece o nosso vivo repúdio e contestação e queremos aqui afirmar que vamos lutar 

com todos aqueles que connosco queiram participar para inverter esta triste situação, que o 

nosso Concelho tem vivido nos últimos anos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2014.06.30 ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU” --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: -----------  

 -------------------------------------------------- “MOÇÃO  ----------------------------------------------------  

 ----------- CONTRA A FUSÃO E O ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO DAS 

ESCOLAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Governo anunciou, recentemente, a sua intenção de encerrar mais escolas do 1º 

ciclo do ensino básico, com menos de 21 alunos.---------------------------------------------------------  

 ----------- Estas medidas administrativas e cegas de encerramento das Escolas: ----------------------  

 ----------- - Não respeitam as Cartas Educativas, aprovadas nos órgãos municipais e 

homologadas pelo governo; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Não têm em consideração a vontade e o interesse das populações e suas 
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comunidades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Retiram as crianças do seu meio natural, quebrando laços familiares de grande 

importância para o seu equilíbrio emocional; -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Obrigam a alterações de horários e a deslocações desnecessárias e frequentemente 

difíceis e dispendiosas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Constituem um elemento adicional para a desertificação humana do interior. ----------  

 ---------- Ao mesmo tempo, o Governo pretende proceder a uma agregação de estabelecimentos 

de educação/ ensino, desde o pré-escolar até ao secundário que: --------------------------------------  

 ---------- - Aumenta a dimensão das unidades de gestão, levando a que o relacionamento entre 

professores, alunos, pais, assistentes operacionais, órgãos de gestão, estruturas intermédias, se 

torne, inevitavelmente, impessoal e distante; --------------------------------------------------------------  

 ---------- - Gera departamentos enormes, dificultando o trabalho e a intervenção dos 

professores, ao nível destas estruturas pedagógicas; -----------------------------------------------------  

 ---------- - Deteriora as condições de vida e de trabalho dos alunos, dificultando a promoção de 

aprendizagens e fomentando fenómenos de insucesso e abandono; -----------------------------------  

 ---------- - Origina fenómenos de indisciplina e de instabilidade entre os alunos decorrentes, 

não só, das dificuldades de gestão deste mega-agrupamentos, mas também da prolongada 

permanência em contexto escolar; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Extingue postos de trabalho numa região onde o emprego é cada vez mais escasso; 

 ---------- Assim, exigimos: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - O encerramento das escolas deverá resultar das decisões assumidas e homologadas 

nas Cartas Educativas – único instrumento legal de planeamento neste domínio; -------------------  

 ---------- - O encerramento das escolas não seja feito de forma administrativa, mas, sim, 

envolvendo toda a comunidade; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - O reordenamento da rede escolar não passe pela agregação de estabelecimentos de 
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ensino. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se esta moção for aprovada nesta Assembleia Municipal de Odemira, será enviada ao 

senhor Presidente da República, à Senhora Presidente da Assembleia da República, aos Grupos 

Parlamentares da mesma Assembleia, ao Senhor Primeiro-Ministro e ao Senhor Ministro da 

Educação.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que manifestou o seu repúdio pelo encerramento das escolas no concelho, 

designadamente na sua freguesia. Relembrou que São Teotónio era a maior freguesia do país e 

que a povoação do Cavaleiro dista vinte e um quilómetros da sede de freguesia. Informou ainda 

que a escola a encerrar tem cerca de quinze alunos e, nesse sentido, questionou como seria 

efetuado o transporte daquelas crianças. Nesse sentido, considerou que quem implementava 

aquele tipo de medidas não conhecia a realidade do território. -----------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador e de Santa Maria, que referindo-se às obras de requalificação da vila de Odemira, 

questionou para quando estava prevista a reparação dos passeios que ficaram degradados. 

Perguntou também o ponto de situação do Plano de Pormenor do Bemparece. ----------------------    

 ----------- Por último, informou que na sequência de uma reunião descentralizada da Junta de 

Freguesia de São Salvador e de Santa Maria na Bemposta foi alertado pela população, para a 

existência de algumas falhas no abastecimento de água à povoação e para o facto de a rede 

estar construída com tubagem em fibrocimento e amianto. Foi referido ainda por aquela 

população que existiam alguns problemas na bombagem do saneamento da Bemposta para a 

caixa de esgoto do edifício dos Bombeiros Voluntários. Por fim questionaram se estava prevista 

alguma intervenção nos passeios na estrada nacional que atravessa a Bemposta, relembrando 

que existia um desnível da referida estrada em relação aos passeios e até mesmo à entrada de 
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algumas habitações. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Anabela Gamito, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes, que alertou para a falta de médicos de família na sua freguesia, a qual segundo os 

rácios devia ter três médicos e apenas tinha um, que vai de férias no próximo dia quatro sem 

previsibilidade de regressar. Considerou que se tratava de um problema muito grave tendo em 

conta o elevado número de habitantes da sua freguesia e população sazonal que a visita. 

Alertou ainda para a situação em que se encontrava a Avenida Marginal da Praia, cuja estrada 

estava em risco eminente de ruir. Chamou também a atenção para a proliferação de vendedores 

ambulantes na sua freguesia e considerou que deveriam ser tomadas medidas urgentes para 

evitar a venda ambulante em qualquer local. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que na sequência de uma reunião descentralizada da sua Junta 

de Freguesia na Ribeira da Azenha, foram enumeradas algumas situações pela população que 

gostariam de ver resolvidas, designadamente, a possibilidade de construção passadeiras 

elevadas e a colocação de redutores de velocidade na estrada que atravessa a povoação; a 

colocação de caixas de correio e a limpeza de canaviais existentes nos terrenos da Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, que apresentou as 

Moções que seguidamente se transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- “MOÇÃO  ----------------------------------------------------  

 ---------- CUMPRA-SE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA!  ------------  

 ---------- A Vice-Presidente do PSD, Teresa Leal Coelho, afirmou há dias em entrevista, 

relativamente às decisões do Tribunal Constitucional, que se tinham enganado nos juízes que 

escolheram pois pensavam que atuassem de forma diferente e ainda que poderiam ponderar 

sanções jurídicas sobre as suas decisões. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Primeiro-Ministro Passos Coelho afirmou anteriormente que os juízes deveriam 
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estar sujeitos a um escrutínio muito maior do que é feito e questionou ainda como é que uma 

sociedade com transparência e maturidade democrática pode conferir tamanhos poderes a 

alguém que não foi escrutinado democraticamente. ------------------------------------------------------  

 ----------- Estas opiniões expressam de forma inequívoca a interpretação e a intenção destes 

responsáveis do PSD no que se refere à Constituição da República Portuguesa e deixam aberta 

a porta aos desejos do PSD de suspender a constituição, explicitado no projeto de revisão 

apresentado pelos deputados do PSD-Madeira que configura um autêntico golpe de estado 

constitucional. Serão certamente saudades de outros tempos. ------------------------------------------  

 ----------- A realidade rejeita a mentira, a deturpação e a hipocrisia desta postura, pois o PSD 

propôs 4 dos atuais juízes do Tribunal Constitucional, 2 em conjunto com o PS, o CDS propôs 

1 e o PS 3. Os restantes 3 foram cooptados conforme está previsto na lei. ---------------------------  

 ----------- Ponderar sanções jurídicas sobre as decisões do Tribunal Constitucional, em virtude 

dos mesmos não atuarem como delegados do PSD ou do CDS, significa um assalto aos direitos, 

liberdades e garantias hoje consagrados na Constituição que seriam retirados ou limitados; é 

essa a intenção daqueles que fogem ao escrutínio popular e se mantêm agarrados ao poder 

como lapas, apadrinhados pelo Presidente da República. -----------------------------------------------  

 ----------- Uma sociedade com transparência e maturidade democrática não pode aceitar um 

primeiro-ministro e um governo que atuam e decidem de forma contrária a tudo o que 

prometeram anteriormente e que criam legislação rejeitada e reprovada oito vezes por um 

Tribunal que apenas cumpre a sua missão: apreciar a constitucionalidade e a legalidade das 

normas jurídicas, limitando-se a garantir o cumprimento da Constituição da República 

Portuguesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuar desferindo ataques sucessivos ao Tribunal Constitucional em vésperas de 

decisões importantes para milhares de famílias portuguesas, utilizando até processos 

enviesados para adiar e protelar a entrada em vigor de algumas, atenta contra todas as regras do 
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regime democrático. Trata-se de insistir numa política desastrosa de cortes de salários e 

pensões que tem contribuído para o empobrecimento de milhares de famílias confrontadas, 

cada dia que passa, com maiores dificuldades. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O direito de discordar das decisões do Tribunal Constitucional não pode ser negado a 

qualquer cidadão, partido ou organização social, pois não podem existir órgãos que se 

posicionem acima do escrutínio democrático. O Bloco de Esquerda tem expressado aliás a sua 

discordância em relação a algumas decisões do Tribunal Constitucional e assim continuará a 

proceder, sempre que os direitos, liberdades e garantias sejam diminuídos ou penalizados. -------  

 ---------- Rejeitamos e reprovamos, contudo, a atitude daqueles que, sistematicamente, 

desferem ataques a um órgão de soberania por não verem concretizadas decisões que 

contrariam a Constituição da República Portuguesa.-----------------------------------------------------  

 ---------- É tempo de escolher outro rumo e outra política. Os sucessivos ataques ao Tribunal 

Constitucional por parte dos governantes e outros responsáveis do PSD e do CDS que tanto têm 

prejudicado e penalizado a maioria das famílias portuguesas, não podem ficar impunes. As 

portuguesas e os portugueses, saberão, em tempo oportuno, dar a resposta merecida e adequada 

a estas práticas e a estas políticas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida em Sessão Ordinária a 30 de junho de 

2014, delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Exigir ao governo e a todos os órgãos de soberania o cumprimento da Constituição 

da República Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Exigir ao Presidente da República a demissão do governo que viola deliberada e 

sistematicamente a Lei Fundamental da República Portuguesa e a convocação de eleições 

legislativas antecipadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ser aprovada, a presente Moção deverá ser enviada para: ---------------------------------  

 ---------- - Presidente da República -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - Presidente da Assembleia da República -------------------------------------------------------  

 ----------- - Grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------------------  

 ----------- - Primeiro-Ministro e todos os Ministros do Governo ----------------------------------------  

 ----------- - Órgãos de informação nacionais, regionais e locais. ----------------------------------------  

 ----------- São Martinho das Amoreiras, 30 de junho de 2014 -------------------------------------------  

 ----------- Pedro Gonçalves ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda” --------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- “MOÇÃO  ----------------------------------------------------  

 --------------------- POR FINANÇAS MUNICIPAIS SAUDÁVEIS  ----------------------------------  

 ----------- PELA AUTONOMIA E RESPONSABILIDADE DO PODER LOCAL  -------------  

 ----------- As autarquias locais, pela proximidade no terreno e pelos importantes serviços 

prestados às populações, deviam ter as suas competências alargadas e passar a ter mais recursos 

financeiros. As cidadãs e os cidadãos deviam ver melhoradas as possibilidades de participação 

nos órgãos autárquicos, a democracia local devia ser reforçada, a instituição das Regiões 

Administrativas devia ser entendida como um instrumento decisivo na coesão do território 

nacional e no combate ao desperdício de recursos públicos. Mas como é sabido, a legislação 

ultimamente produzida não vai nestas direções, antes acentua o centralismo e o desrespeito pela 

autonomia do poder local. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nova lei das finanças locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) previu a criação 

dum Fundo de Apoio Municipal (FAM) visando a recuperação dos municípios que se 

encontrem em rutura financeira. Assim foi elaborada pelo governo a Proposta de Lei 232/XII – 

regime jurídico da recuperação financeira municipal e regulamentação do FAM. ------------------  

 ----------- A proposta de regulamentação deste FAM está a gerar controvérsia. Vários 

municípios e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) têm, justamente, 

chamado a atenção para a inaceitável ideia da participação do Estado ser de apenas 30% na 
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realização do capital social de 650 milhões € do novo fundo. Também a prevista subtração a 

todos os municípios e sublinho o todos, independentemente da sua gestão financeira ter sido 

cuidadosa ou não, duma participação coativa para o FAM, não se afigura nem solidária nem 

justa. Esta medida vem apenas penalizar quem cumpriu e teve uma gestão rigorosa, nada tem 

de solidário e apenas terá o condão de mostrar aos que cumprem que não o deveriam ter feito. 

Não pode ser. Não podemos concordar com esta injustiça e mais este ataque ao poder local. ----  

 ---------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 30 de junho de 2014, 

delibera:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Insistir no reforço das competências dos municípios com a consequente melhoria 

dos recursos das autarquias locais; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Exprimir o seu desacordo com a imposição aos municípios, prevista na Proposta de 

Lei n.º 232/XII, de assumirem 70% da realização do capital social do FAM; -----------------------  

 ---------- c) Manifestar a sua discordância pelo previsto confisco, até 1,8% e durante 5 anos, da 

receita anual de todos os municípios na sua participação no FEF, no IUC e IMI. -------------------  

 ---------- A ser aprovada, a presente Moção deverá ser enviada para: ---------------------------------  

 ---------- - Presidente da República -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Presidente da Assembleia da República-------------------------------------------------------  

 ---------- - Grupos Parlamentares da Assembleia da República   ---------------------------------------  

 ---------- - Primeiro-Ministro e todos os Ministros do Governo ----------------------------------------  

 ---------- - Associação Nacional de Municípios Portugueses -------------------------------------------  

 ---------- - Órgãos de informação nacional, regionais e locais. -----------------------------------------  

 ---------- São Martinho das Amoreiras, 30 de junho de 2014 -------------------------------------------  

 ---------- Pedro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda” --------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relativamente às escolas informou que no Agrupamento de Escolas de 
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Colos deveriam estar colocados catorze auxiliares educativos, segundo os rácios estabelecidos 

por lei publicada pelo atual Governo. Por esse motivo, lamentou que o Governo não esteja a 

cumprir a própria lei e naquele Agrupamento existam, à data, apenas cinco funcionárias. 

Considerou ainda que o problema de colocação de funcionários nas escolas do concelho não era 

mais grave, porque o Município de Odemira e as Juntas de Freguesias estavam a “tapar os 

buracos” que eram da competência do respetivo Ministério. -------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que, relativamente à Moção sobre 

acessibilidades ferroviárias do concelho, informou que a Coligação “Odemira com Futuro” 

estava de acordo com o teor da mesma. No entanto, relembrou que, no ano anterior, aquando 

das diligências efetuadas pelo Município de Odemira para a existência da paragem de 

comboios, tinham-se deparado com três problemas: um relativo ao conflito de entendimento 

existente entre a CP e a REFER, outro relacionado com a competitividade da linha para o 

Algarve e o número de paragens existentes e, por fim, o eventual conflito que possa vir a existir 

entre a criação da Estação de Amoreiras-Gare e a atual Estação da Funcheira. Relativamente à 

última questão, considerou que a Estação de Amoreiras-Gare tem vantagens competitivas 

relativamente à Estação da Funcheira, tendo em conta as questões já referenciadas naquela 

sessão. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Interveio novamente o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Martinho das Amoreiras, que, relativamente à Moção sobre as acessibilidades ferroviárias, 

informou que, no passado dia onze de junho, a Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, conjuntamente com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

enviaram um ofício ao Senhor Presidente do Conselho de Administração da empresa CP - 

Comboios de Portugal, no qual solicitavam que fosse efetuado o serviço de passageiros na 

Estação de Amoreiras-Gare durante as paragens técnicas do comboio e o agendamento de uma 

reunião para exporem a situação. Informou ainda que, no citado ofício, mencionavam as 
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paragens técnicas existentes no comboio de passageiros, as vantagens da Estação das 

Amoreiras-Gare e as condições em que se encontrava a Estação da Funcheira. Revelou ainda 

que a Junta de Freguesia de São Martinho de Amoreiras-Gare tinha recebido a resposta ao 

citado ofício, cujo teor deu a conhecer aos presentes e no qual o Senhor Presidente de 

Administração da CP mencionava: a necessidade de adequação do serviço à oferta, sem 

desperdício de recursos, equilibrando a relação custo/benefício; o facto de terem sido 

consultadas as autarquias; do dever dos operadores locais de assegurarem a mobilidade e o 

acesso às estações; a existência no concelho de Odemira de uma paragem de comboios em 

Sabóia/ Santa Clara-a-Velha e, bem assim, informava que as paragens técnicas eram da 

responsabilidade da REFER e da impossibilidade de substituir a Estação da Funcheira pela 

Estação de Amoreiras-Gare, sob pena de deixarem de assegurar a mobilidade dos muitos 

clientes que utilizavam aquela Estação. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São 

Martinho das Amoreiras referiu ainda que no citado ofício nada era mencionado quanto à 

solicitação da reunião e, nesse sentido, iria continuar a insistir com o Conselho de 

Administração da CP para a realização da reunião. ------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que considerou que o lamento do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras quanto à falta de resposta ao 

pedido de audiência era justificado, pelo que se deveria insistir com o Conselho de 

Administração da CP nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Campos, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que alertou para o péssimo serviço que estava a ser prestado pela EDP no que respeitava à 

iluminação pública, informando que pese embora as várias solicitações efetuadas pela Junta de 

Freguesia não eram substituídas as lâmpadas fundidas. -------------------------------------------------  

 ---------- Por último, reiterou a preocupação da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes relativamente à venda ambulante, informando que o problema também 
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existia na sua freguesia e já tinha originado algumas reclamações dos comerciantes locais. Esta 

preocupação também foi transmitida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que relativamente à 

proposta de criação da Comissão de Proteção do Idoso relembrou que era pretensão do 

Executivo Municipal a criação do Conselho Municipal do Idoso, facto que já havia sido 

abordado no seio do Conselho Local de Ação Social de Odemira – CLASO. Informou ainda, 

sem prejuízo da proposta agora apresentada e da importância do assunto em causa, que 

defendia a existência de apenas uma Comissão Alargada que, no concelho de Odemira, poderia 

ser o CLASO e, agregado a este, existiriam as Comissões Restritas referentes a cada uma das 

áreas de intervenção, as quais estariam dotadas de um nível técnico que permitisse a emissão de 

pareceres e o acompanhamento das situações. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Felicitou ainda as Juntas de Freguesia que efetuaram reuniões descentralizadas, 

permitindo a aproximação às populações e o conhecimento dos respetivos problemas. ------------  

 -----------  Quanto à Avenida Marginal da Praia de Vila Nova de Milfontes informou que já 

tinha sido efetuado o estudo do problema o qual implicava o desassoreamento do rio Mira, 

conforme tem vindo a ser explicado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, em sessões 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relativamente à venda ambulante, informou que a situação está a ser verificada na 

Câmara Municipal de Odemira e que se relacionava com a questão do licenciamento zero. 

Referiu que estavam a tentar dentro daquilo que era o novo quadro legal vigente, encontrar uma 

forma de regular aquela atividade, de modo a que não existissem prejuízos para os 

comerciantes do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às questões referentes à Bemposta, reconheceu a antiguidade da rede de 

águas existente na localidade, à semelhança da existente também em São Martinho das 
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Amoreiras e em Relíquias, e informou que a Câmara Municipal tinha de priorizar os 

investimentos, num quadro onde não existia muito dinheiro disponível e nem muita liberdade 

em termos de autonomia de decisão das Câmaras Municipais. -----------------------------------------     

 ---------- Quanto à estação elevatória da Bemposta, informou que não existia qualquer 

problema com o equipamento e o que tinham de verificar era se de facto estavam todas as casas 

ligadas à estação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao estado dos passeios em Odemira, referiu que estavam a analisar a 

questão com a empresa, para chegarem a um acordo de reposição das zonas danificadas.---------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente Câmara Municipal revelou que o Município de Odemira 

estava contra a existência do Fundo de Apoio Municipal (FAM) e considerou que a relação a 

existir devia ser entre o Estado e as autarquias “per si” e se uma autarquia não cumprisse a 

legislação em vigor, deveria ser efetuada a fiscalização do cumprimento da lei. Por esse facto, 

discordava que a resolução de um problema de saneamento financeiro de uma autarquia 

implicasse a intervenção dos outros municípios. Revelou que em relação ao Município de 

Odemira a existência do FAM traduzia uma perda no orçamento municipal na ordem dos 

quatrocentos mil euros durante os próximos cinco anos, o que considerava bastante injusto, 

porque estavam a retirar a capacidade ao Município de Odemira de satisfazer as necessidades 

dos seus munícipes, em prol de um fundo de solidariedade que deveria ser da responsabilidade 

do Estado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Luís 

informou que, recentemente, houve uma reunião com os responsáveis da EDP, na qual o 

Município de Odemira apresentou um conjunto de preocupações e, nessa conformidade, 

apelava aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho para que fizessem 

chegar à Câmara Municipal uma listagem das ocorrências em termos de iluminação pública. 

Informou ainda que estavam a criar um grupo de trabalho na Câmara Municipal para analisar as 
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questões relacionadas com as perdas e a sustentabilidade em termos energéticos. ------------------  

 ----------- Quanto às problemáticas relacionadas com a saúde, referiu que se tratava de uma luta 

antiga e informou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tinha reunido com o Senhor 

Ministro da Saúde que fez algumas promessas do concelho poder vir a ser dotado de quadros 

médicos próximos do que podia ser entendido como o necessário e suficiente, o que ainda não 

aconteceu, e por esse motivo iriam continuar a insistir no sentido de Odemira poder vir a ter as 

condições mínimas de acesso à saúde. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, quanto ao encerramento das escolas, informou que numa reunião em 

Évora com a Senhora Delegada Regional da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE) foram informados da intenção do Ministério da Educação e Ciência de encerrar oito 

escolas no concelho de Odemira. A Senhora Delegada Regional reconheceu que o concelho de 

Odemira tinha de ser tratado de forma diferente, porque as distâncias em termos de rede de 

escolas existentes já eram muito grandes e criavam problemas ao nível dos transportes 

escolares. A última proposta enviada por aquele Ministério contemplava o encerramento de três 

estabelecimentos de ensino, a troca da Escola do Primeiro Ciclo do Brejão pela escola do 

Cavaleiro e referia que tinha em vista a melhoria dos resultados escolares, pese embora a 

Escola do Primeiro Ciclo do Cavaleiro ter sido, pelo segundo ano consecutivo, a que obteve os 

melhores resultados escolares do Baixo Alentejo. --------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência da proposta apresentada pelo Ministério, a Câmara Municipal aprovou 

um Parecer, que tornou público, no qual manifestava o seu repúdio pelo encerramento de 

qualquer escola e expressava os problemas relacionados com os transportes escolares. Também 

constava no citado Parecer que o encerramento de qualquer outro estabelecimento de ensino no 

concelho de Odemira levaria à Câmara Municipal a declinar qualquer responsabilidade no 

transporte dos respetivos alunos. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que a Carta Educativa do Concelho de Odemira, tal como todas as 
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outras, foi aprovada e homologada pela então Senhora Ministra da Educação com a salvaguarda 

(imposta pelo Ministério) da permissão de encerrar escolas com menos de vinte e um alunos. 

Informou também que atualmente a Carta Educativa do Concelho de Odemira encontrava-se 

em processo de revisão e pretendia-se que fosse um modelo inovador, online e interativo. -------   

 ---------- Relembrou que o Executivo Municipal atual, bem como, os antecessores sempre se 

manifestaram contra o encerramento das escolas no concelho e, bem assim, informou que o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal sempre afirmou que nenhuma freguesia deveria ficar 

sem uma escola do primeiro ciclo. Relembrou ainda que no concelho de Odemira já existiram 

oitenta e uma escolas do primeiro ciclo. Referiu que desde o ano dois mil e um até à data, o 

concelho de Odemira viu encerrar, contra a vontade dos seus autarcas, doze estabelecimentos 

de ensino e que no primeiro ano que foi responsável pelo pelouro da Educação na Câmara 

Municipal (em dois mil e cinco) o concelho tinha trinta e uma escolas, o que quer dizer que até 

lá foram encerradas cinquenta escolas. Nesse sentido, considerou que a postura do atual 

Executivo Municipal foi igual à dos anteriores. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à apreciação e votação dos documentos 

apresentados neste ponto da Ordem de Trabalhos, designadamente: ----------------------------------  

 ---------- a) Proposta de Recomendação, apresentada pelas Senhoras Cláudia Silva e Helena 

Loermans, eleitas pelo Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que perguntou se existia 

algum suporte legislativo para a criação daquelas Comissões, à semelhança do que existia para 

as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Cláudia Silva que informou que não existia ainda um suporte 

legislativo específico para a criação daquelas Comissões, no entanto, existiam enquadramentos 

legais relativos aos maus tratos a idosos e aos direitos da pessoa idosa e, bem assim, informou 

que em alguns municípios já estavam a implementar aquela Comissão, com pequenas variações 



-32- 

30-06-2014 

de município para município. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que, no 

concelho de Odemira, existiam já várias Comissões Alargadas (Conselho Local de Ação Social 

de Odemira-CLASO, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, entre outras), as 

quais integravam nas suas composições quase os mesmos atores. Nesse sentido, considerou que 

deveria existir apenas uma comissão âncora (CLASO), a qual integraria as comissões restritas 

necessárias para cada área de intervenção. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que relembrou que aquele tipo de proposta 

não era executória e tinha um carácter de recomendação, cabendo ao Executivo Municipal 

avaliar a sua concretização e enquadramento legal, devendo posteriormente ser apresentada à 

Assembleia Municipal, quando estivessem em causa os pressupostos para a sua execução. -------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente Proposta, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a sessão 

para um intervalo de dez minutos, nos termos da alínea a) do número dois do artigo vigésimo 

do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira.  --------------------------------------------------  

 ----------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos.  -------------------------------  

 ----------- A partir deste momento, a sessão contou com a presença do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Moção “Um Município Cumpridor” , apresentada pelo Senhor Alberto Santos, 

eleito pelo Partido Socialista. Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da 
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presente Moção, a qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com 

Futuro”, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Moção “Acessibilidades Ferroviárias do Concelho”, apresentada pelo Senhor 

Alberto Santos, eleito pelo Partido Socialista. Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se 

à votação da presente Moção, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor 

dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

“Odemira com Futuro” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------  

 ---------- d) Moção “Contra a fusão e o encerramento administrativo das escolas”, 

apresentada pelo Senhor João Quaresma, eleito pela Coligação Democrática Unitária. Não 

havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente Moção, a qual foi aprovada 

por maioria, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos 

a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista e 

duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, quando estavam 

presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ---------- e) Moção “Cumpra-se a Constituição da República Portuguesa!”, apresentada 

pelo Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda. Não havendo qualquer 

intervenção, procedeu-se à votação da presente Moção, a qual foi aprovada por maioria, com 

dez votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros 
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eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda, dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, oito 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e duas abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- f) Moção “Por Finanças Municipais saudáveis pela autonomia e responsabilidade 

do Poder Local”, apresentada pelo Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda. 

Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente Moção, a qual foi 

aprovada por maioria, com treze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, cinco abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e duas 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, quando estavam 

presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------  

 --------------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA : -------------------------------  

 ----------- Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C), DO NÚMERO 

DOIS, DO ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO DA LEI NÚMERO SETENTA E CINCO BARRA 

DOIS MIL E TREZE, DE DOZE DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de Atividades 

desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um de abril a 

trinta e um de maio do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da presente 

sessão. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção a Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento do presente Relatório. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto dois: 7.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 3ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 5ª 

ALTERAÇÃO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “12 - ASSUNTO N.º 0376-2014 - 7ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 3ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 

5ª ALTERAÇÃO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2014/277-PGO, datada de 16/06/2014, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 7ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

de 2014, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), 

consistindo na 3ª Revisão ao Orçamento da Receita, 3ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 5ª 

Alteração ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 3ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: -----------------------------------------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 1.000,00€ (Mil euros); ----------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 596.000,00€ (Quinhentos e noventa e seis mil euros). ----------  

 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 379.000,00€ (Trezentos e setenta e nove mil euros); -----------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 974.000,00€ (Novecentos e setenta e quatro mil euros). -------  

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 110.000,00€ (Cento e dez mil euros). -----------------------------  

 ---------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: -------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 149.000,00€ (Cento e quarenta e nove mil euros); -------------------  
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 ----------- Diminuições/anulações: 834.000,00 € (Oitocentos e trinta e quatro mil euros). ----------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e, bem assim, que seja remetida à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos termos 

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

“Odemira com Futuro”, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: REGULAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICA, ELEITORAL E 

SINDICAL DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0292-2014 - REGULAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICA, 

ELEITORAL E SINDICAL DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA-------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 16, datada de 09/05/2014, proveniente do Gabinete de 

Apoio ao Presidente, na qual consta que em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 

em 06/02/2014 e posteriormente na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 

28/02/2014, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento de Propaganda 

Política, Eleitoral e Sindical do Município de Odemira, para posterior apreciação e discussão 

pública, de harmonia com o disposto no artigo 118º do Código do Procedimento 

Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  



-37- 

30-06-2014 

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que o referido Projeto de Regulamento foi 

publicado no Diário da República nº. 69, da 2ª série, de 08/04/2014, e findo o prazo de 

apreciação pública, não se registaram quaisquer propostas de alteração ou sugestões. -------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação definitiva do referido Regulamento, e bem assim que o mesmo 

seja remetido, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. ----  

 ---------- Ponto quatro: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

TAXAS, PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA:  Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0249-2014 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA E ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DE TAXAS, PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA: APROVAÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 21/2014, datada de 15 de abril, proveniente do Gabinete 

de Qualidade e Controle de Gestão, a remeter a proposta de Alteração ao Regulamento de 
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Urbanização e Edificação do Município de Odemira, bem como a proposta de Alteração ao 

Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira, para cumprimento 

dos artigos 18.º e 81.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, que foram aprovadas na 

reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 21 de novembro de 2013 e em sessão ordinária 

da Assembleia Municipal realizada em 28 de fevereiro de 2014. --------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da citada informação que decorrido o prazo destinado à apreciação 

pública, não se verificou qualquer contributo ou sugestão de alteração da proposta apresentada, 

pelo que se propõe a sua aprovação definitiva pela Câmara Municipal e remessa à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para aprovação nos termos propostos, bem como, remessa à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação “Odemira com Futuro”, quando estavam presentes trinta e um membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira foi deliberado por consenso prolongar os trabalhos até finalizar a Ordem 

de Trabalhos desta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: RETIFICAÇÃO DE VERBA ATRIBUÍDA PARA TRANSPORTES 

ESCOLARES À JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DAS AMOREIRAS: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 
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documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0267-2014 - RETIFICAÇÃO DE VERBA ATRIBUÍDA PARA 

TRANSPORTES ESCOLARES À JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DAS 

AMOREIRAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº. 177, datada de 14/02/2014, proveniente da Divisão de 

Educação e Ação Social, na qual consta que a Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, veio solicitar a correção do valor atribuído aos transportes escolares referentes ao 

ano 2011, alegando que as distâncias contabilizadas não eram correspondentes às que tinham 

sido indicadas pela respetiva Junta de Freguesia, através do ofício n.º 18, datado de 23/02/2011.  

 ---------- Em face do exposto e após análise do mapa que deu origem ao pagamento do valor 

em causa, verificou-se que não foram contabilizados devidamente o número de kms, uma vez 

que foram inscritos 10,9 kms em terra batida e 36,9 kms em estrada pavimentada, no valor de 

3.791,88 € (três mil setecentos e noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos), quando os 

valores corretos eram de 80 kms em terra batida e 126 kms em estrada pavimentada, no valor 

de 16.818,52 € (dezasseis mil oitocentos e dezoito euros e cinquenta e dois cêntimos), o que 

representa um défice de 13.026,64 € (treze mil e vinte e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) 

para a Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras. ---------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para deliberação.” --------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 
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membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de se passar ao tratamento do assunto seguinte, os Senhores Nuno Duarte, 

Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, eleito pelo Partido Socialista 

e Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, declararam impedimento por integrarem a 

composição do Conselho Municipal e Educação de Odemira, não podendo participar na 

deliberação, o qual foi aceite, tendo estes saído de sala. -------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA 

O QUADRIÉNIO 2013-2017: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0268-2014 - NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO PARA O QUADRIÉNIO 2013-2017 -------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 465/2014, datada de 23 de abril, proveniente da Divisão 

de Educação e Ação Social, na qual consta que de acordo com a publicação do Decreto-Lei n.º 

7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 41/2003, de 22 de agosto e 

pela Declaração de Retificação nº 13/2003, de 11 de outubro, são criados os Conselhos 

Municipais de Educação que tem como objetivo promover, a nível Municipal, a coordenação 

da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes 

educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento 

do referido sistema e propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores 

padrões de eficiência e eficácia do mesmo. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que nos termos do Artigo 5º do Regimento 

Interno o Conselho Municipal de Educação de Odemira é nomeado pelo período 

correspondente ao mandato autárquico e que nos termos do art.º 6.º do Decreto-Lei nº 7/2003, 

de 15 de Janeiro, os Conselhos Municipais de Educação são nomeados por deliberação de 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal.--------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se a constituição do Conselho Municipal de Educação de 

Odemira para o quadriénio 2013-2017 de acordo com o quadro anexo à referida informação, 

devendo posteriormente ser remetido à Assembleia Municipal, de harmonia com o disposto no 

art.º 6.º do Decreto-Lei nº7/2003, de 15 de Janeiro, bem como, da alínea s) do n.º 1 do art.º 25.º 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária 

e dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, quando 

estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 ---------- Voltaram a entrar na sala os Senhores Nuno Duarte e Pedro Gonçalves. ------------------  

 ---------- Ponto sete: CONTROLO DO RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NAS 

AUTARQUIAS LOCAIS – RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DE 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0310-2014 - CONTROLO DO RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES NAS AUTARQUIAS LOCAIS: RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA 

CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS -------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 219, datada 12 de maio de 2014, elaborada pela Divisão 

de Recursos Humanos e Jurídica referente ao pedido de renovação do prazo para prossecução 

de procedimentos concursais para ocupação de postos de trabalho na carreira e categoria de 

Assistente Operacional. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A 20 de dezembro de 2013, em sessão ordinária da Assembleia Municipal, foi 

aprovada a abertura de quatro Procedimentos Concursais para constituição de Relações 

Jurídicas de Emprego Público por tempo Indeterminado, para ocupação de igual número de 

postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente Operacional, cuja recolha de pareceres 

prévios vinculativos foram submetidos à apreciação do executivo em reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Odemira de 21 de novembro de 2013, através da Informação n.º 

172/DRHJ, datada de 18 de novembro de 2013. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Conforme consta daquela informação, só em situações excecionais e devidamente 

fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob proposta do órgão executivo, pode, ao abrigo e 

nos termos do n.º 2 do art.º 6.º da LVCR e pela Lei do Orçamento do Estado, autorizar a 

abertura de procedimentos concursais, bem como o recurso a reservas de recrutamento, fixando 

caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, devendo o sentido e a data da 

deliberação tomada por esse órgão constar no procedimento do recrutamento, desde que se 

verifiquem os requisitos cumulativos constantes das alíneas a) a e) do n.º 2 do art.º 66.º do 

Orçamento do Estado para 2013 e mantidos no Orçamento do Estado para o corrente ano 

através do art.º 48.º, conjugado com o disposto no n.º 2 do art.º 64.º.   --------------------------------  

 ----------- Dispõe o n.º 3 do art.º 64.º do Orçamento do Estado para 2014 que a homologação da 

lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses, a contar da data da deliberação 

de autorização, sem prejuízo da respetiva renovação desde que devidamente fundamentada. -----  

 ----------- Acresce ainda que o incumprimento das disposições mencionadas nos parágrafos 

anteriores determina a anulação das contratações realizadas e a sujeição às penalizações 

constantes dos n.ºs 4 a 6 do art.º 48.º da Lei do Orçamento do Estado de 2014. ---------------------  

 ----------- Uma vez comprovada a imprescindibilidade do recrutamento e a carência dos recursos 

humanos nas respetivas unidades orgânicas: Serviço Municipal de Proteção Civil (equipa de 

sapadores florestais); Divisão de Ambiente (motorista de pesados e cantoneiro para o setor de 



-43- 

30-06-2014 

resíduos) e Divisão de Logística (serviços de construção civil), bem como os demais requisitos, 

e prevendo-se que em junho do corrente ano os processos de concurso não estejam na fase de 

homologação da lista de classificação final, propõe-se a apreciação do assunto pelos órgãos 

competentes, para prossecução dos mesmos, atendendo aos seguintes factos, que impediram o 

seu normal desenvolvimento: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Em determinados atos administrativos, como a elaboração do aviso, pagamento do 

ato a publicar e a publicação em Diário da República despenderam-se mais de 30 dias 

essenciais para o cumprimento dos seis meses estabelecidos; ------------------------------------------  

 ---------- 2. O recrutamento e seleção são compostos por várias fases sendo que algumas estão 

condicionadas ao cumprimento de prazos, como por exemplo, o prazo de candidatura (10 dias 

úteis) e os previstos no Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente, os inerentes à 

realização da audiência dos interessados, com a duração de 10 dias úteis, período durante o 

qual ficam suspensos os procedimentos administrativos.  -----------------------------------------------  

 ---------- 2.1. Aplica-se este prazo na exclusão de candidatos ao concurso, na aplicação de cada 

um dos métodos de seleção obrigatórios e facultativos relativamente aos candidatos a excluir e 

sobre a lista de ordenação final dos candidatos, ou seja, cerca de 50 dias uteis são destinados ao 

cumprimento deste procedimento - audiência de interessados. -----------------------------------------  

 ---------- 2.2. Tendo em conta o número de candidatos admitidos a cada procedimento, a 

aplicação do 1.º método de seleção (prova de conhecimentos), prolongou-se por vários dias, 

conforme se comprova naquela informação.  -------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Para os efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 10.º da Portaria n.º 83-

A/2009, de 22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, o Despacho n.º 

16107/2012, de 30/11, determina a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas – INA, como a entidade especializada pública com competência para aplicar 

o método de seleção obrigatório – Avaliação Psicológica. Em termos práticos, os 
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procedimentos relativos à aplicação deste método de seleção são desenvolvidos por esta 

entidade, nomeadamente, a caracterização do(s) posto(s) de trabalho(s), a definição do perfil de 

competências e a calendarização criada para a realização da prova, ou seja, estes procedimentos 

passam a ser desenvolvidos segundo a disponibilidade do INA. ---------------------------------------  

 ----------- 3.1. É exemplo disso, a calendarização apresentada para o procedimento referente ao 

recrutamento de um Motorista de Pesados, cuja prova está marcada para os dias 23, 24 e 

25/06/2014, ou seja, entre a previsão do Júri constante do calendário efetuado segundo os 

prazos previstos na portaria e as datas apresentadas pelo INA distam 60 dias.  ----------------------  

 ----------- 4. Pelos motivos expostos e encontrando-se os procedimentos concursais distantes da 

fase prevista no Orçamento do Estado (homologação da lista de classificação final), propõe-se a 

apreciação do assunto pelos órgãos competentes. --------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a apreciação do assunto pelos órgãos competentes, para prossecução do 

mesmo e respetiva renovação do prazo nos termos legais. ----------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS MAPAS 

DE PESSOAL – RECOLHA DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS POR TEMPO INDETERMINADO: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 
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documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0369-2014 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DOS MAPAS DE PESSOAL - RECOLHA DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS POR TEMPO 

INDETERMINADO -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 275, datada 9 de junho de 2014, elaborada pela Divisão 

de Recursos Humanos e Jurídica, referente à recolha de parecer prévio vinculativo para a 

abertura de procedimentos concursais comuns para constituição de relações jurídicas de 

emprego público por tempo indeterminado. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, procede à adaptação da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual, define e regula os regimes de vinculação, 

carreiras e remunerações, e aplica-se a todos os trabalhadores que exercem funções públicas na 

administração local, independentemente da modalidade de vinculação e de constituição da 

relação jurídica de emprego público, ao abrigo da qual exercem as respetivas funções. -----------  

 ---------- Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob 

proposta do Órgão Executivo, pode, ao abrigo do n.º 2 do art.º 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 

de fevereiro e pela Lei do Orçamento do Estado, autorizar a abertura de procedimentos 

concursais, bem como, o recurso a reservas de recrutamento, fixando caso a caso, o número 

máximo de trabalhadores a recrutar, devendo o sentido e a data da deliberação tomada por esse 

órgão constar no procedimento do recrutamento, desde que se verifiquem os seguintes 

requisitos cumulativos:   --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Identificação dos Postos de Trabalho: -------------------------------------------------------  

 ---------- - Gabinete de Qualidade e Controlo de Gestão (GQCG): Um lugar para Constituição 

de Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Técnico Superior (área de Administração); ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- - Divisão de Comunicação e Informação (DCI): Um lugar para Constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Assistente Técnico e um lugar para Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 

tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional; ------------------------------  

 ----------- - Divisão de Cultura, Desporto e Saúde (DCDS): Dois lugares para Constituição de 

Relações Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional (para atendimento e manutenção das piscinas); ------------------------------  

 ----------- - Divisão de Desenvolvimento Económico (DDE): Dois lugares para Constituição de 

Relações Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional (Postos de Turismo). -------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Controlo do recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais – art.º 48.º 

conjugado com o disposto no art.º 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do 

Estado/2014): ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alínea a) - Fundamentação: A abertura dos procedimentos concursais para a Divisão 

de Comunicação e Informação (DCI), encontra-se fundamentada através da informação 

elaborada pelo responsável daquele serviço. Com a abertura dos restantes procedimentos 

concursais pretende-se assegurar o normal funcionamento dos respetivos serviços, atendendo às 

competências que se encontram adstritas ao Município em geral e às respetivas unidades 

orgânicas em particular, numa perspetiva de prossecução do superior interesse público.  ---------   

 ----------- Alínea b) - Impossibilidade da ocupação do posto de trabalho através do art.º 6.º da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro ou recurso a trabalhadores em Situação de Mobilidade 

Especial (SME): De acordo com as orientações recolhidas junto das entidades competentes 

(CCDRA), neste momento a mesma não é aplicável às autarquias por falta de regulamentação. 

Contudo, alerta-se para o facto da entrada em vigor da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, que 

estabelece o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas, conjugada 
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com a Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, que regula os termos e a tramitação do 

procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação previsto 

no art.º 24.º daquela lei. Em concreto, determina a impossibilidade de qualquer órgão ou 

serviço abrangido pelo âmbito de aplicação daquele diploma, aqui se incluindo as autarquias 

locais, de poder iniciar procedimento para a contratação de serviços ou recrutamento de 

trabalhador por tempo indeterminado, determinado ou determinável que não se encontre 

integrado no mapa de pessoal para o qual se opera o recrutamento, antes de executado o 

procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação para as 

funções ou postos de trabalho, à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 

Públicas – INA. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os serviços devem ainda acautelar a prioridade no recrutamentos se existirem 

candidatos que se encontrem na Situação de Mobilidade Especial (SME), conforme dispõe o 

art.º 49.º da LOE/2014.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Alínea c) - Previsão dos Encargos no Orçamento Municipal: A DRHJ solicitou 

através da Informação n.º 270/2014, de 6 de junho, as declarações do cabimento orçamental a 

emitir pela Divisão Financeira e Aprovisionamento.  ----------------------------------------------------  

 ---------- Alínea d) - Cumprimento dos Deveres de Informação: Estão cumpridos todos os 

deveres de informação através do preenchimento de mapas na plataforma da DGAL via SIIAL: 

“saldo inicial”, “pessoal ao serviço” de carater trimestral a partir de 2014, bem como os inputs 

“Recursos Humanos” (trimestral e semestral) e “Recursos Humanos-Orçamento do Estado” 

(trimestral), encontrando-se os mesmos validados e disponíveis naquela plataforma. --------------  

 ---------- Alínea e) - Demonstração do cumprimento de redução mínima de trabalhadores: A 

redução do número de trabalhadores nas autarquias locais obedece às condições previstas nas 

alíneas a), b) e c) do n.º 7 do art.º 62.º da LOE/2014 e só a obtenção, cumulativa das mesmas, 

isenta a autarquia desta obrigação. De acordo com os dados constantes do relatório “Recursos 
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Humanos – Orçamento do Estado”, referente ao 1.º Trimestre, encontra-se cumprido, até à 

presente data, o disposto na alínea a) do n.º 7 do art.º 62.º; de acordo com o despacho aposto na 

Informação n.º 168/CTB/2014 elaborada pela DFA a 13 de maio, relativa à fundamentação 

exigida e necessária para cumprimento das alíneas b) e c), consideram-se cumpridas as 

condições definidas no Orçamento do Estado.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- As autarquias locais que se enquadrem no disposto daquele n.º 7 do art.º 62.º, apesar 

de não lhes ser aplicável a norma de redução encontram-se na mesma impedidas de aumentar o 

número de trabalhadores em 2014, relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2013. ---  

 ----------- Alínea f) – Demonstração: De acordo com o Despacho n.º 859-A/2013 V-DBSL, de 

02/12/2013, aposto na Informação n.º 186/DRHJ de 29/11/2013 - “Mapas de Pessoal para 2014 

– Gestão dos Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal”, a Vereadora dos Recursos 

Humanos submeteu o assunto “à consideração do senhor Presidente para efeitos de submissão à 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal, como documento indexante à proposta de 

Orçamento Municipal”, tendo o assunto, por Despacho do senhor Presidente sido remetido “ao 

coletivo nos termos propostos” (Despacho n.º 886-A/2013 P, de 03/12/2013). ----------------------  

 ----------- Os recrutamentos em causa obedecerão ao disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 

de janeiro, na redação dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, com os art.ºs 6 e 7.º da 

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, na redação atual, adaptado à Administração Local por 

força do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. ---------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável à abertura dos procedimentos 

concursais comuns nos termos propostos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 
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qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS MAPAS 

DE PESSOAL – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AOS MAPAS DE PESSOAL: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0371-2014 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DOS MAPAS DE PESSOAL - PRIMEIRA ALTERAÇÃO AOS MAPAS DE PESSOAL  

 ---------- Foi presente a informação n.º 279, datada 11 de junho de 2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, referente à primeira alteração aos Mapas de Pessoal 

para o ano 2014, elaborados de acordo com o disposto no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro, que procede à adaptação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro - definição 

e regulamentação dos regimes de vinculação, carreiras e remunerações (na versão consolidada 

da Lei n.º 66/2012 de 31 de dezembro).  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na presente proposta de alteração aos mapas de pessoal constam as situações 

decorrentes da transição de trabalhadores em regime de mobilidade interna geral, bem como a 

atualização dos Mapas de Pessoal, tendo em conta as seguintes especificidades: -------------------  

 ---------- 1. Atualização do Mapa de Pessoal propriamente dito, de acordo com as ocorrências 

registadas e previstas entre 1 de janeiro e 31 de maio do corrente ano; -------------------------------  

 ---------- 2. Aditamento de um posto de trabalho a preencher em regime de mobilidade interna 

geral com trabalhador detentor de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, na mesma carreira/categoria (técnico superior), a operar entre órgãos ou 
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serviços, dos mapas de pessoal de entidade empregadora pública pertencente à Administração 

Pública/Ministério da Educação para os mapas de pessoal do Município. O presente posto de 

trabalho ficará afeto à Divisão de Educação e Ação Social (DEAS), com previsão de início para 

1 de setembro do corrente ano, durante doze meses, pelo que terá de ser acautelada a respetiva 

previsão de encargos com a Divisão Financeira e Aprovisionamento. --------------------------------  

 ----------- Em cumprimento do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de 

fevereiro, alterado pelo n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril e pelo art.º 33.º da 

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, e do n.º 2 do art.º 3 do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de 

setembro, os mapas de pessoal são aprovados, mantidos ou alterados pela Assembleia 

Municipal, mediante aprovação do Órgão Executivo. O acréscimo do novo posto de trabalho a 

preencher em regime de mobilidade interna geral fundamenta-se na necessidade de reforçar, 

com efetivos qualificados, a Divisão de Educação e Ação Social (DEAS), em particular o setor 

de Ação Social, dado que dos três lugares providos, apenas um técnico e outro de forma parcial 

(dado que acumula funções na área da Educação) desenvolvem trabalho efetivo nesta área. De 

referir que o terceiro técnico superior desenvolve funções inerentes à presidência da Comissão 

de Proteção de Crianças e Menores do concelho de Odemira, a tempo inteiro. Este reforço 

permitirá dinamizar o desenvolvimento de políticas sociais de apoio à população, já alicerçadas 

por este Município e tidas como urgentes e necessárias face à conjuntura económico-social que 

o país atravessa, bem como, potenciar projetos de intervenção social na área do 

Envelhecimento Ativo (no qual assume particular relevância a Universidade Sénior e o 

Conselho Municipal do Idoso), o fomento de novas dinâmicas ao nível do Banco Local de 

Voluntariado, a consolidação da Rede Social do concelho de Odemira e ainda o impulsionar do 

Plano Municipal para a Igualdade de Género.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mantém-se a previsão dos restantes postos de trabalho a preencher, para 

prosseguimento dos procedimentos concursais comuns em curso e de outros que 
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posteriormente venham a ser autorizados pelos órgãos competentes, em cumprimento do 

calendário anexo aos mapas de pessoal aprovados para o ano 2014.Propõe-se a aprovação nos 

termos propostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: PROPOSTA Nº 18/2014 P - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA E A POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA, S.A. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EM AÇÕES DE 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS AGLOMERADOS DE VILA NOVA DE MILFONTES 

E ZAMBUJEIRA DO MAR: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos 

termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: -------------------  

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0387-2014 - PROPOSTA Nº 18/2014 P - PROTOCOLO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A POLIS LITORAL SUDOESTE - SOCIEDADE PARA A 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA, S.A. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EM AÇÕES DE 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS AGLOMERADOS DE VILA NOVA DE MILFONTES E 
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ZAMBUJEIRA DO MAR -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 18/2014 P, datada de 16/06/2014, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta nº. 18/2014 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Protocolo entre o Município de Odemira e a Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a 

Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A. De Cooperação 

Técnica e Financeira em Ações de Requalificação Urbana dos aglomerados de Vila Nova de 

Milfontes e Zambujeira do Mar -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Plano Estratégico de intervenção da Sociedade Polis Litoral Sudoeste prevê desde o 

seu início e após a revisão operada em 2013, intervenção da qualificação urbana em 

aglomerados urbanos do Concelho de Odemira, designadamente em Vila Nova de Milfontes e 

Zambujeira do Mar num valor global previsto de 3,7 milhões de euros. ------------------------------  

 ----------- A elaboração dos respetivos projetos de intervenção decorreu entre os anos de 2012 e 

maio de 2014, tendo percorrido todas as fases previstas (Estudo Prévio, Anteprojeto e Projeto 

de Execução), e obtido pareceres favoráveis de todas as entidades competentes. -------------------  

 ----------- Os projetos elaborados incidiram em Zonas Urbanas próximas das Praias dos 

aglomerados referidos, zonas/núcleos antigos confinantes com a zona costeira e ribeirinha, bem 

como na envolvente a estas e acesso principal aos aglomerados. A Zona de acesso ao Farol de 

Vila Nova de Milfontes (marginal entre os balneários públicos e o Farol), foi excluída na fase 

de Anteprojeto, tendo sido alvo de estudo específico (que decorre), face à constatação da 

“erosão acelerada” da Praia da Franquia com influência direta na marginal, devendo ser 

avaliada a intervenção a sofrer após os estudos de avaliação de Impacte Ambiental em curso. ---  

 ----------- No contexto descrito, desenvolveram-se os projetos de qualificação urbana de Vila 

Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar, tendo por base o faseamento da intervenção a realizar 

em ambos os aglomerados condicionado pelos valores de Anteprojeto obtidos, cujos montantes 
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ultrapassam os valores inicialmente previstos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, o faseamento proposto ficou igualmente condicionado à obtenção de 

financiamento do QREN (POVT e INAlentejo), condição que só no final do primeiro semestre 

de 2013 veio a ser ultrapassada, garantindo-se então 978.684,59 Euros a 70% para Zambujeira 

do Mar e 1.469.592,30 Euros a 60% para Vila Nova de Milfontes, em candidaturas da 

Sociedade Polis. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de diversas insistências junto do POVT e INAlentejo, não foi possível obter 

outros financiamentos para estas ações da Sociedade Polis Sudoeste, ficando o valor global das 

intervenções em 2.448.276,89 Euros (acrescido de IVA), ou seja 2.595.173,51 Euros, inferior 

ao inicialmente previsto de 3,7 milhões de Euros. --------------------------------------------------------  

 ---------- Posteriormente, no final de 2013, o Município de Odemira viria a obter financiamento 

para uma intervenção urbana em Vila Nova de Milfontes, candidatada ao INAlentejo no valor 

global de 2 milhões de Euros (que inclui o jardim de Vila Nova de Milfontes), a qual inclui 

também uma zona do projeto desenvolvido pela Sociedade Polis (Zona 1B) no Mapa Anexo. ---  

 ---------- Face ao descrito, tendo em conta a necessária compatibilização das intervenções da 

responsabilidade da Sociedade Polis com a “coerência da malha urbana” e com a intervenção 

da candidatura pela Câmara Municipal de Odemira em Vila Nova de Milfontes, a Câmara 

Municipal e a Sociedade Polis acordaram desenvolver os projetos de execução para ambos os 

aglomerados com a definição do Zonamento necessários à identificação das áreas de 

intervenção e respetivos valores, por forma a uma clara definição de responsabilidades, 

conforme plantas anexas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do descrito, resulta que a Câmara Municipal de Odemira se propõe assumir: -----------  

 ---------- • Em Vila Nova de Milfontes: Zona 2A, no valor de 754.440,19 €, a concretizar pela 

Sociedade Polis juntamente com o concurso da Zona 2B (de sua responsabilidade); ---------------  

 ---------- • Em Zambujeira do Mar: Zona 1B, no valor de 368.826,98 €, a concretizar pela 
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Sociedade Polis juntamente com o concurso da Zona 1A (de sua responsabilidade); ---------------  

 ----------- • Ainda em Vila Nova de Milfontes, a Câmara Municipal de Odemira prevê realizar 

em concurso público da sua responsabilidade e financiamento INAlentejo já aprovado, a Zona 

1B, no valor de 823.336,30 €. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste quadro, ficarão por realizar (ainda sem financiamento assegurado) a Zona 2A 

em Zambujeira do Mar, no valor de 2.470.628,85 € e a Zona 1A em Vila Nova de Milfontes no 

valor de 819.409.86 €, conforme se pode comprovar pelo quadro Anexo. ---------------------------  

 ----------- Neste contexto e atenta a diferença de investimento previsto inicialmente de 3,7 

milhões de Euros e o investimento a realizar de 2.595.173,51 €, bem como a constituição do 

capital social pelo Município de Odemira correspondente aos 3,7 milhões previstos, conclui-se 

que o Município terá de assumir o acréscimo, no montante máximo de 690.156,84 € para que a 

Sociedade Polis possa proceder aos concursos públicos das intervenções nas Zonas 2A+2B em 

Vila Nova de Milfontes e Zona 1A+1B em Zambujeira do Mar, conforme a demonstração 

financeira em Anexo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, e face à previsibilidade da totalidade de despesa se realizar apenas em 2015, 

(pelos prazos dos necessários concursos públicos a lançar no corrente mês), tenho a honra de 

propor à Exmª. Câmara Municipal que delibere a aprovação da minuta do Protocolo de 

Cooperação a celebrar entre o Município e a Polis Litoral Sudoeste - Sociedade para a 

Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A., devendo o 

mesmo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação relativa à emissão 

de autorização prévia favorável à assunção do compromisso em apreço pela Câmara Municipal, 

ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ------  

 ----------- Odemira, 16 de junho de 2014 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Engº.". ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, e bem assim, que sejam concedidos 

plenos poderes ao Senhor Presidente para outorgar em representação do Município. --------------  

 ---------- Propõe-se ainda a remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. -----  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto onze: AQUISIÇÃO DE INERTES ATÉ AO VALOR DE 53.155,19€ OU UM 

ANO, PARA APROVISIONAMENTO DO PARQUE DE MATERIAIS, BEMPARECE: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: -----------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0350-2014 - AQUISIÇÃO DE INERTES ATÉ AO VALOR DE 

53.155,19€ OU UM ANO, PARA APROVISIONAMENTO DO PARQUE DE MATERIAIS, 

BEMPARECE --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 254/2014, datada de 11/06/2014, elaborada pelo Setor 

de Compras da Divisão Financeira e de Aprovisionamento, na qual consta que por despacho 

exarado em 30/04/2014, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal procedeu-se à abertura 

do procedimento por ajuste direto - regime geral de aquisição do material acima mencionado, 

nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

conjugado com o art.º 114.º e com a alínea a,) do n.º 1, do art.º 16.º do mesmo diploma, sendo 
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intenção de adjudicar à empresa "TECNOVIA - Sociedade de Empreitadas, S.A." -----------------   

 ----------- Estando prevista a assunção de compromissos plurianuais carece a aquisição em causa 

de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal A Câmara Municipal tomou o devido 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, a remessa do assunto à Assembleia Municipal 

para apreciação e autorização do compromisso plurianual.” --------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto doze: AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA, ALIMENTADOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA 

CC-CIMAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: -----------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0349-2014 - AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, ALIMENTADOS EM BAIXA TENSÃO 

NORMAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO 

PELA CC-CIMAL ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi novamente presente o processo referente à aquisição de eletricidade para 

instalações do Município de Odemira, alimentados em Baixa Tensão Normal e Iluminação 

Pública, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL, bem como, a informação n.º 

205/14-CMP, datada de 2014/05/28, elaborada pela Divisão Financeira e de Aprovisionamento, 

na qual consta o projeto de decisão para supracitada aquisição. ----------------------------------------  

 ---------- Estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, carece a aquisição em 

causa de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 

6.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal A Câmara Municipal tomou o devido 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, a remessa do assunto à Assembleia Municipal 

para apreciação e autorização do compromisso plurianual.” --------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto treze: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO PARA APROVISIONAMENTO DA 

CENTRAL DE ASFALTO ATÉ AO VALOR DE 65.556,00€ OU PELO PERÍODO DE UM 

ANO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço 

de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: -----------------------------------------------------------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0357-2014 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO PARA 
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APROVISIONAMENTO DA CENTRAL DE ASFALTO ATÉ AO VALOR DE 65.556,00 € OU 

PELO PERÍODO DE UM ANO -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 252/2014, datada de 11/06/2014, elaborada pelo Setor 

de Compras da Divisão Financeira e de Aprovisionamento, na qual consta que por despacho 

exarado de 30/04/2014, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal procedeu-se à abertura do 

procedimento de aquisição do material em epígrafe, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 

20.º do Código do Contratos Públicos (CCP), conjugado com o art.º 114.º e com a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 16.º do mesmo diploma, sendo intenção adjudicar à empresa "Construções J.J.R. 

& Filhos, S.A.". ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, carece a referida aquisição 

de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal A Câmara Municipal tomou o devido 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, a remessa do assunto à Assembleia Municipal 

para apreciação e autorização do compromisso plurianual.” --------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto catorze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA NA ÁREA 

DE ELETRICIDADE NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA PARA O 



-59- 

30-06-2014 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para 

apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “11 - ASSUNTO N.º 0374-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

CONSULTADORIA NA ÁREA DE ELETRICIDADE NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

AVENÇA PARA O MUNICÍPIO DE ODEMIRA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO ----------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 159, datada de 09/05/2014, elaborada pelo Setor de 

Compras da Divisão Financeira e de Aprovisionamento, bem como, a informação n.º 337/2014, 

datada de 30/04/2014, da Divisão de Rede Viária e Espaço Público, nas quais se propõe a 

renovação do contrato de prestação de serviços em epígrafe com a empresa Cetelmira - Centro 

Técnico de Electricidade do Mira, Lda.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi ainda presente a informação n.º 272, datada de 05/06/2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta que a renovação em apreço carece de 

parecer prévio vinculativo emitido pelo Órgão Executivo, de harmonia com os fundamentos 

exigidos no n.º 5, do art.º 73.º do Orçamento de Estado. Consta também da citada informação 

que estando prevista a assunção de compromissos plurianuais carece o assunto de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável pelo Órgão Executivo para 

renovação do contrato de prestação de serviços em apreço e, bem assim, que o assunto seja 

submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quinze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA 

SOB A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta 

que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, 

para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “15 - ASSUNTO N.º 0382-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

CONSULTADORIA JURÍDICA SOB A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE 

CONTRATO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 271, datada de 05/06/2014, elaborada pela Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica, Setor de Assessoria Jurídica e Contencioso, na qual consta que 

aquela Divisão pretende manter o contrato outorgado com a Sociedade de Advogados "Veiga e 

Moura & Associados RL", enquanto serviço que enquadra os assuntos jurídicos do Município, 

no sentido de dar continuidade ao patrocínio de processos que correm seus termos em Tribunal, 

bem como, no intuito da continuação da prestação de assessoria jurídica especializada em 

matérias relevantes.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se renovação do contrato em apreço, o qual carece de 

parecer prévio vinculativo emitido pelo Órgão Executivo, de harmonia com os fundamentos 

exigidos no n.º 5, do art.º 73.º do Orçamento de Estado, bem como, da autorização prévia da 
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Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro., uma vez que está prevista a assunção de compromissos plurianuais. --------------------  

 ---------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável pelo Órgão Executivo para 

renovação do contrato de prestação de serviços em apreço e, bem assim, que o assunto seja 

submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. ----  

 ---------- Ponto dezasseis: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta que seguidamente 

se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e 

deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro:  

 ---------- “14 - ASSUNTO N.º 0381-2014 - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE 

CONSULTADORIA JURÍDICA NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E URBANISMO - RENOVAÇÃO DE CONTRATO -------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 267, datada de 05/06/2014, elaborada pela Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica, Setor de Assessoria Jurídica e Contencioso, na qual consta que o 

contrato de prestação de Serviços de Consultadoria Jurídica no domínio do Planeamento, 
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Ordenamento do Território e Urbanismo, outorgado com a Sociedade Dulce Lopes, Unipessoal, 

Ldª, encontra-se perto do seu término e que se mantém o interesse por parte da citada Divisão, 

enquanto serviço que enquadra os assuntos jurídicos do Município, na manutenção do mesmo, 

no sentido de dar continuidade à prestação de assessoria jurídica especializada em matérias 

relevantes como o urbanismo e planeamento do território. ----------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se renovação do contrato em apreço, o qual carece de 

parecer prévio vinculativo emitido pelo Órgão Executivo, de harmonia com os fundamentos 

exigidos no n.º 5, do art.º 73.º do Orçamento de Estado, bem como, da autorização prévia da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro., uma vez que está prevista a assunção de compromissos plurianuais. ---------------------  

 ----------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável pelo Órgão Executivo para 

renovação do contrato de fornecimento do serviço em apreço e, bem assim, que o assunto seja 

submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dezassete: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFIA NA MODALIDADE 

DE CONTRATO DE AVENÇA PARA O SETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E 

AUDIOVISUAIS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi 
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presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: -----------------------------------------------------------  

 ---------- “17 - ASSUNTO N.º 0386-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFIA NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA PARA O SETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E 

AUDIOVISUAIS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO -------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 85, datada de 11/04/2014, elaborada pelo Setor de 

Relações Públicas e Audiovisuais da Divisão de Comunicação e Informação, na qual consta 

que o serviço de fotografia tem sido assegurado por Luís Manuel Rosado Guerreiro, através de 

contrato de avença outorgado com este Município no dia 12/10/2012, válido pelo período de 1 

ano sendo renovável até três anos. Consta também da citada informação que se mantém a 

necessidade de um serviço profissional de fotografia naquele Setor e propõe-se a renovação do 

contrato em apreço, pelo período de um ano, no valor mensal de 995,00€, perfazendo o 

montante anual de 11.940,00 € (onze mil, novecentos e quarenta euros). ----------------------------  

 ---------- Foi ainda presente a informação n.º 272, datada de 05/06/2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta que a renovação em apreço carece de 

parecer prévio vinculativo emitido pelo Órgão Executivo, de harmonia com os fundamentos 

exigidos no n.º 5, do art.º 73.º do Orçamento de Estado. Consta também da citada informação 

que estando prevista a assunção de compromissos plurianuais carece o assunto de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável pelo Órgão Executivo para 

renovação do contrato de prestação de serviços em apreço e, bem assim, que o assunto seja 

submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dezoito: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO NA 

MODALIDADE DE AVENÇA PARA O MUNICÍPIO DE ODEMIRA - RENOVAÇÃO DE 

CONTRATO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

no maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: ------------------------------------------------  

 ----------- “16 - ASSUNTO N.º 0385-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGN DE 

COMUNICAÇÃO NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA O MUNICÍPIO DE ODEMIRA - 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 82, datada de 10/04/2014, elaborada pelo Setor de 

Relações Públicas e Audiovisuais da Divisão de Comunicação e Informação, na qual consta 

que o serviço de design de comunicação tem sido assegurado por Sónia Isabel de Campos 

Carraço, através de contrato de avença outorgado com este Município no dia 26/07/2013, 

válido pelo período de um ano e renovável até três anos. Consta também da citada informação 

que se mantém a necessidade de um serviço profissional de design de comunicação naquele 

Setor e propõe-se a renovação do contrato em apreço, pelo período de um ano, no valor mensal 

de 1.250,00€, perfazendo o montante anual de 15.000,00€ (quinze mil euros). ---------------------  
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 ---------- Foi ainda presente a informação n.º 272, datada de 05/06/2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta que a renovação em apreço carece de 

parecer prévio vinculativo emitido pelo Órgão Executivo, de harmonia com os fundamentos 

exigidos no n.º 5, do art.º 73.º do Orçamento de Estado. Consta também da citada informação 

que estando prevista a assunção de compromissos plurianuais carece o assunto de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável pelo Órgão Executivo para 

renovação do contrato de prestação de serviços em apreço e, bem assim, que o assunto seja 

submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezanove: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE 

AÇÃO DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NA 

MODALIDADE DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta 

que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, 

para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
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de 21 de fevereiro: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “18 - ASSUNTO N.º 0389-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE 

PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO 

HUMANO, NA MODALIDADE DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO -------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 134, datada de 21/04/2014, elaborada pela Divisão de 

Ambiente, na qual consta que para dar continuidade à elaboração e implementação de um Plano 

de Ação de melhoria da qualidade da água para consumo humano é fundamental a participação 

de pessoal técnico com formação específica, propondo-se para o efeito a renovação do contrato 

de avença em epígrafe, celebrado em 2013 com Maria de Fátima Guerreiro Oliveira, o qual é 

válido pelo período de um ano, renovável até três anos, no valor mensal de 1.250,00 €, 

acrescido de IVA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi ainda presente a informação n.º 272, datada de 05/06/2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta que a renovação em apreço carece de 

parecer prévio vinculativo emitido pelo Órgão Executivo, de harmonia com os fundamentos 

exigidos no n.º 5, do art.º 73.º do Orçamento de Estado. Consta também da citada informação 

que estando prevista a assunção de compromissos plurianuais carece o assunto de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a emissão de parecer prévio favorável pelo Órgão Executivo para 

renovação do contrato de prestação de serviços em apreço e, bem assim, que o assunto seja 

submetido à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 6.º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 
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qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte: PROPOSTA Nº 19/2014 P - REGULAMENTO DA TAXA 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: ------------------------------------------  

 ---------- “7 - ASSUNTO N.º 0388-2014 - PROPOSTA Nº 19/2014 P - REGULAMENTO DA 

TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL --------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 19/2014 P, datada de 16/06/2014, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta nº. 19/2014 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil ------------------------------------------  

 ---------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A proteção civil constitui atribuição do Estado, das Regiões Autónomas e das 

Autarquias Locais e dever dos cidadãos e de todas as entidades públicas e privadas com a 

finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe; -----  

 ---------- • Se reveste de vital importância a operacionalidade da proteção civil no âmbito 

municipal para prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, 

para socorrer e assistir as pessoas e outros seres vivos em perigo, para proteger os bens e 

valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e para apoiar a reposição da 

normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por acidente grave ou catástrofe; -------------  

 ---------- • O cidadão tem o direito de ter à sua disposição informações concretas sobre os 

riscos coletivos e como prevenir e minimizar os seus efeitos; ------------------------------------------  
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 ----------- • A este direito corresponde, todavia, um dever de comparticipar na despesa pública 

local gerada com a proteção civil na área do seu Município de forma a tornar o sistema de 

proteção civil municipal sustentável do ponto de vista financeiro; ------------------------------------  

 ----------- • O Município de Odemira tem suportado na totalidade as despesas relativas à 

Proteção Civil local, designadamente a equipa do Serviço Municipal de Proteção Civil, as 

equipas de Sapadores Florestais e o Grupo de Intervenção Permanente; -----------------------------  

 ----------- • O Município de Odemira tem vindo, ao longo dos anos, a reforçar o investimento na 

área da proteção civil e da prevenção de riscos e a apoiar de forma crescente as corporações de 

bombeiros do concelho de Odemira; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Aos Municípios tem vindo a ser subtraída receita devido a sucessivos cortes 

orçamentais nas transferências financeiras para as Autarquias que, sabe-se, será agravada em 

2015, com as dotações financeiras obrigatórias de todos os Municípios para constituição do 

Fundo de Apoio Municipal (FAM – Fundo de solidariedade para ajuda aos Municípios em 

situação de rotura financeira), já aprovado pelo Governo Central; -------------------------------------  

 ----------- • As reduções de receita, o acréscimo de obrigações na área da Proteção Civil, 

designadamente na prevenção de riscos de incêndios, o crescente apoio aos Bombeiros, o 

reforço das equipas de Sapadores, tornam inadiável a obtenção de receita que permita continuar 

a reforçar a qualidade da Proteção Civil em Odemira; ---------------------------------------------------  

 ----------- • Que a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, prevê a possibilidade das autarquias 

locais criarem taxas para financiamento de utilidades geradas pela realização de despesa 

pública local, quando desta beneficiem um grupo de sujeitos, designadamente pela prestação de 

serviços no domínio da prevenção de riscos e da proteção civil. ---------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo das 

alíneas k) e ccc) do nº. 1 do art. 33º e das alíneas b) e g) do nº 1 do art. 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, e da Lei n.º27/2006, de 03 de julho - Lei de Bases da Proteção Civil e da 
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Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, aprovar e submeter a apreciação da Assembleia Municipal 

a fixação de uma taxa municipal de proteção civil e a aprovação do respetivo Regulamento 

Municipal, cuja proposta e respetivas justificações se anexam, para posterior apreciação e 

discussão pública, de harmonia com o disposto no artigo 118º do Código do Procedimento 

Administrativo, sendo que os proveitos desta taxa serão integralmente afetos a reforço das 

matérias protocoladas com entidades/agentes de Proteção Civil e reforço das equipas de 

Sapadores Florestais e do Serviço Municipal de Proteção Civil. ---------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de junho de 2014 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Engº.". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos termos 

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que estava patente na presente proposta 

que a grande parte da verba era oriunda das pessoas singulares e, por esse facto, relembrou que 

a “compressão final” ia sempre para quem não tinha a quem delegar essa “compressão”. 

Revelou ainda que não era contra a dotação de verbas a favor da Proteção Civil, no entanto, 

discordava com a metodologia encontrada para a proveniência da verba, referindo que no rol 

dos pagantes encontravam-se entidades com capacidade para contribuir mais do que as pessoas 

singulares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, discordou com a lógica de pensamento associada ao método de 

compensação de contas e relembrou que os cortes tinham vindo para ficar e os contribuintes 

finais não tinham como fugir deles.-------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Daniel Balinhas, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias, 

que referiu que se tratava de uma taxa que iria mostrar a desigualdade entre os cidadãos, porque 

quem não tinha contrato de consumo de água ficava isento do pagamento da taxa. -----------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que considerou que se tratava de um tema sensível. 

Revelou que iria votar a favor da proposta, embora também fosse afetado com a sua aplicação, 

no entanto, reconhecia que no momento não havia outra alternativa. Nesse sentido, solicitou ao 

Executivo Municipal que fizesse um esforço adicional e repensasse futuramente uma outra 

forma de aplicar aquela taxa. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que no concelho de 

Odemira, com a dimensão e dispersão territorial que tem é muito difícil atingir todos os 

cidadãos na aplicação de taxas municipais. Reconheceu que nem todos os munícipes têm rede 

de abastecimento de água e que, por esse motivo, não têm um relacionamento direto com o 

Município de Odemira e consequentemente não seria possível aplicar aquela taxa a todos; 

porém relembrava que esses cidadãos estão mais isolados e, por esse facto, serão objeto de uma 

discriminação positiva, constituindo este fator como um incentivo à fixação de população em 

áreas mais isoladas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ainda que os cidadãos habituaram-se a não pagar o custo real dos serviços 

e relembrou que, desde que o tarifário da água foi revisto, no ano dois mil e dez, nunca houve 

uma atualização, pese embora, a Assembleia Municipal ter autorizado a fazê-lo. Revelou ainda 

que o Município de Odemira tem mais de dois milhões de euros de deficit relativamente à 

prestação do serviço de águas, esgotos e resíduos sólidos, assumindo que este custo é pago 

pelas receitas de impostos e taxas municipais e não por tarifas. ----------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que em sede de Assembleia-Geral da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, aquando do debate sobre o FAM, as autarquias manifestaram-se 

unanimimente contra aquela proposta e propuseram ao Governo que o FAM sofresse algumas 
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alterações, para que pudessem estabelecer um acordo, designadamente que houvesse o aumento 

para sete anos de amortização da verba, que a aplicação da percentagem de contribuição do 

Estado e do Municípios passasse para “50-50” e que o Governo diminuisse a taxa do IVA 

aplicado à iluminação pública e aos transportes e refeições escolares para seis por cento, uma 

vez que se tratavam de serviços essenciais. Referiu ainda que, se na eventual revisão do FAM, 

o IVA dos referidos serviços descesse para seis por cento, assumia o compromisso de isentar as 

pessoas singulares e coletivas da aplicação daquela taxa, aplicando-se apenas às outras 

entidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Jaime Costa, eleito pela Coligação Democrática Unitária, 

que referiu que a sua força partidária não concordava com o modelo de obtenção da verba em 

causa, através do qual as pessoas singulares e as empresas seriam as mais penalizadas. 

Relembrou que as pessoas singulares contribuíam com cerca de cinquenta por cento da verba e 

as empresas com dezoito por cento, cabendo apenas às empresas de grande dimensão (EDP, 

REN, entre outras) trinta e oito por cento de contribuição, o que considerava injusto. Ainda em 

relação às grandes empresas questionou o porquê da Portucel Soporcel não estar incluída na 

lista de contribuidores. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que concordava com o apoio que deveria ser prestado à Proteção Civil e 

aos bombeiros, mas discordava que esse apoio fosse efetuado daquela forma, penalizando os 

particulares que já se encontram sobrecarregados de impostos e de encargos. Disse ainda que 

não concordava com o facto de a aplicação desta taxa não abranger a totalidade da população, 

mas apenas cerca de metade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Carlos Silva que considerou que o Executivo Municipal tinha 

ponderado todas as soluções possíveis até chegar ao presente momento. Considerou ainda que 

não se tratava de um valor exagerado e informou que não iria estar presente aquando da 

votação por questões profissionais. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a 

proposta em causa não era aplicada à totalidade dos habitantes do concelho (aos vinte e seis 

mil), porque esse valor incluía as crianças, mas sim indexada aos contratos de água, 

relembrando que à data apenas cerca de dois mil e quinhentos habitantes não tinham serviço de 

água. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou também que a aplicação da presente taxa traduzia um ato de salvaguarda do 

que poderá acontecer já em dois mil e quinze, nos cortes financeiros do Estado às Autarquias e 

no apoio a um serviço essencial para as populações. Referiu ainda que os cidadãos que 

tivessem dificuldade no pagamento das taxas podiam recorrer ao Cartão Social Municipal para 

beneficiarem de trinta por cento de desconto, e que o artigo sexto deste Regulamento permite à 

Câmara Municipal ponderar a isenção ou redução da taxa nos termos a definir. --------------------  

 ----------- Informou que na área da Proteção Civil, todos os anos, a Câmara Municipal vem 

assumindo cada vez mais despesas e no ano anterior tinha havido um reforço significativo de 

verba aos Bombeiros Voluntários do concelho. Referiu ainda que para além de a Câmara 

Municipal ter assumido mais vinte e cinco por cento do grupo permanente dos bombeiros, 

passando a assumir cinquenta por cento do total, também financiavam o Grupo de Intervenção 

Florestal, o qual deixou de receber a comparticipação pelo fundo florestal do Estado. Lamentou 

que os Municípios passassem a receber cada vez mais competências que não eram 

acompanhadas da respetiva verba para as executar. ------------------------------------------------------   

 ----------- Informou também que a Câmara Municipal iria rever o protocolo que tem com as 

Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do concelho, nos quais iria ponderar os 

apoios que têm sido atribuídos para além do protocolo e solicitar a apresentação de contas com 

periodicidade mínima de um ano. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, relembrou que a taxa em causa tem enquadramento legal, fiscalizada pela 

Assembleia Municipal, devendo ser consignada a um fim específico, ou seja, à Proteção Civil. -  
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 ---------- Interveio novamente o Senhor João Quaresma que referiu que não estava em causa o 

valor a aplicar, mas sim o princípio, relembrando que, quando surgissem outras carências 

derivadas de outros cortes, iriam ouvir novamente os mesmos argumentos. -------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor José Ribeiro e Castro que informou que iria votar 

favoravelmente aquela proposta, porque considerava que era obrigação das autarquias serem 

financeiramente responsáveis. Considerou ainda que o Executivo Municipal tinha averiguado 

todas as hipóteses até chegar àquela proposta. Relembrou ainda que, face à atual conjuntura 

económica e financeira do país e dos municípios, não podiam provocar a rotura de serviços 

essenciais como era o caso da Proteção Civil. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerou ainda que o aumento da tributação municipal deveria ser compensado por 

uma redução da tributação nacional. Disse ainda que deveria ser efetuado a nível nacional, um 

acompanhamento destas situações de uma forma agregada, podendo esse acompanhamento 

passar pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, de modo a evitar que a opinião 

pública perca a noção da aplicação daquele tipo de taxas. ----------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, que informou que iria votar a favor da aplicação daquela taxa. ---------------------------  

 ---------- Antes de se proceder à votação do presente assunto, o Senhor Carlos Silva, eleito pela 

Coligação “Odemira com Futuro”, declarou impedimento por motivos profissionais, não 

podendo participar na deliberação, o qual foi aceite, tendo estes saído de sala. ---------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, oito votos contra dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando 
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estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----------- Voltou a entrar na sala o Senhor Carlos Silva. -------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA  -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezasseis 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a sessão eram duas horas do dia um de julho do corrente ano. ------------------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 -------------------------A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ---------- A SEGUNDA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


