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 ---------- ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

NOVE DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: ------------------------------------------  

 ---------- Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no auditório 

da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a segunda reunião da sessão ordinária de 

fevereiro da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, 

Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves 

Moreira (Primeira Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo 

Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo quadragésimo sexto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o número um do 

artigo vigésimo do Regimento deste Órgão. A presente reunião vem no seguimento da primeira 

reunião da sessão ordinária de fevereiro que teve lugar no passado dia vinte e três de fevereiro, 

e pretende dar continuidade ao tratamento do ponto número três do Período Antes da Ordem do 

Dia, bem como dos pontos agendados no Período da Ordem do Dia daquela sessão. --------------  

 ---------- Em face do exposto a Ordem de Trabalhos desta reunião ficou do seguinte modo: -----  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho (continuação). --------  

 ------------------------ 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: 2.ª Modificação Orçamental - 2018: 1.ª Revisão ao Orçamento da 

Receita; 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 1.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal 

(PAM) e 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. -----  
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 ----------- Ponto três: Proposta n.º 3/2018 P - Atribuição da Medalha Municipal de Mérito a 

José Manuel dos Reis Guerreiro: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 4/2018 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a 

Antero Matos Fernandes Silva: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta n.º 5/2018 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a 

Daniel Inácio da Luz: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a Joaquim Maurício da 

Conceição Rosa: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a José da Silva Valério: 

apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a António das Candeias 

Silvestre: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: PIER (Plano de Intervenção em Espaço Rural) da Entrada da Barca - 

Reconhecimento de Relevante Interesse Público da ocupação de áreas da Reserva Ecológica 

Nacional: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Projeto de Execução de Melhoramento dos Caminhos Agrícolas do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (CV1-13, CV1-15, CV1-14 2º troço, CV1-17 e CVST-

251) - Reconhecimento de Interesse Público Municipal: apreciação e deliberação. -----------------  

 ----------- Ponto onze: Instalação de Centrais Solares de Vila Nova de Milfontes 1 e 2: 

apreciação e emissão de parecer relativo ao carácter estratégico. --------------------------------------  

 ----------- Ponto doze: Proposta de Normas de Funcionamento e Tabela de Preços a aplicar na 

FACECO 2018: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto treze: Proposta de Alteração ao Regulamento das(os) Conselheiras(os) 

Municipais Jovens: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto catorze: Nomeação do Conselho Municipal de Educação: apreciação e 
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deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: Aquisição de Serviço de Consultadoria para elaboração de Plano 

Integrado de Formação para Agentes Centrais na Educação: Autorização do Compromisso 

Plurianual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezasseis: Declarações no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso: apreciação de acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei 

n.º22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezassete: Eleição de um autarca de freguesia para a composição do Conselho 

Cinegético Municipal de Odemira – Mandato 2017/ 2021, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

artigo 157º do Decreto-Lei n.º 02/2011, de 06 de janeiro. -----------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezoito: Eleição de representante(s) das freguesias do concelho para a 

composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º-D da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. --------------------------------  

 -------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO ---------------------------------------  

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e três membros, a saber os Senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, 

António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Cláudio José dos Santos Percheiro, 

Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro 

de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição 

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

António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel 

António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da 

Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves 

Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia 

da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, 
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Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Rita Isabel da Costa 

Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Ventura José Crujo Ramalho e Vera 

Lúcia Montes Raposo, e a ausência do Senhor Manuel da Silva Cruz. --------------------------------  

 ----------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e quarenta e um minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ---------------  

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

Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira; Telma Cristina Felizardo Guerreiro e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista; e Sara Cristina Ramos Marcelino e Ricardo Jorge Ruas Cesário, 

Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -----------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

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

CONCELHO (CONTINUAÇÃO): -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal para informar que no 

presente ponto seriam apreciados e votados os documentos apresentados pelos membros da 

Assembleia Municipal na primeira reunião da sessão ordinária de fevereiro e que se encontram 

transcritos na respetiva ata. Informou ainda que para esse efeito foi efetuada uma triagem dos 

documentos apesentados, sendo apenas novamente transcritos aqueles que serão submetidos a 

votação nesta reunião, designadamente: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. PROPOSTA apresentada pelos eleitos pela Coligação Democrática Unitária que 

seguidamente se transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  
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 ---------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam a seguinte: ---------------------------------  

 --------------------------------------------- PROPOSTA ----------------------------------------------------  

 ---------- Em 16 de Julho de 2015 na reunião ordinária da Câmara Municipal foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, que dava 

inicio ao Processo de Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal cujo calendário apresentado 

previa a conclusão do mesmo num prazo máximo de três anos. ---------------------------------------  

 ---------- A estratégia de Revisão apontava três propósitos – a componente estratégica que 

deveria prevalecer na definição das propostas do novo PDM e na organização do seu modelo 

territorial; a dinâmica que é conferida à participação de todos os interessados no processo; e a 

necessária concertação com os agentes e atores institucionais ou privados, que intervêm no 

desenvolvimento municipal, bem como a articulação das propostas com todas as entidades 

externas, responsáveis pela condução das políticas territoriais ou sectoriais, a nível regional ou 

nacional.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A visão prospetiva para o concelho de modo integrado “Odemira 2025 – Um concelho 

Atrativo, Competitivo, Sustentável e Inclusivo. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Objetivos de desenvolvimento foram definidos – identidade territorial – bem-estar – 

sustentabilidade integral – competitividade e inovação. -------------------------------------------------  

 ---------- Referiu o Senhor Presidente da Câmara que o PDM ainda em vigor, constituiu um 

documento rígido e inflexível que não traduzia a realidade geográfica atual e a dinâmica 

socioeconómica existente. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PDM foi publicado no ano 2000, sendo alterado o art.º 28º no ano de 2007, e em 

2010 por adaptação ao novo Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do 

Alentejo. Em 2013 foi novamente alterado por adaptação ao novo Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, sendo que estas alterações 
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resultaram por imposição legal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As expetativas de um novo Plano flexível, eficaz, com uma nova dinâmica perante a 

nova realidade socioeconómica do concelho, bem como o calendário estabelecido para a sua 

conclusão, em nosso entender exigem uma ampla participação de todos os cidadãos e 

principalmente de todos os eleitos, para terem conhecimento de todo o processo decorrido, do 

balanço dos prós e contras do PDM em revisão, das diversas propostas já estudadas e dos 

objetivos a alcançar, porque é fundamental que o novo PDM seja um documento com uma 

ampla participação e força para a sua aprovação superior. ----------------------------------------------  

 ----------- Assim, pelo que referimos, propomos a realização de uma Assembleia Extraordinária 

e além da presença dos eleitos desta Assembleia, sejam convidados a participar os eleitos de 

todos os Órgãos Autárquicos do concelho, os Técnicos envolvidos na Revisão do PDM e a 

nossa população. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais propomos que esta Assembleia Extraordinária se realize no Cineteatro Camacho 

Costa, num sábado a designar, de preferência durante a tarde, devendo a sua divulgação ser 

amplamente difundida em todo o concelho, permitindo assim uma ampla participação de todos 

os cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que informou que o horário da Assembleia 

Extraordinária era apenas a título sugestivo. --------------------------------------------------------------  

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

foi rejeitada por maioria, com quinze votos contra 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 e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia Municipal. 
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Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a Declaração de Voto escrita que 

seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------  

 ---------- O envolvimento dos cidadãos constitui um contributo fundamental para o êxito da 

revisão do Plano Diretor Municipal. Nesse sentido, para além da participação preventiva já 

realizada e com o respetivo relatório publicado na página oficial do município, onde entre 

outras ações foram realizadas as Jornadas de Desenvolvimento no Cineteatro Camacho Costa, 

recolha de sugestões na Faceco, sessões territoriais (Sabóia, Colos, Vila Nova de Milfontes e 

São Teotónio), ainda haverão três momentos de participação, a saber: -------------------------------  

 ---------- 1º momento – síntese e conclusão do relatório de caraterização e diagnóstico; ----------  

 ---------- 2º momento – construção do modelo territorial; -----------------------------------------------  

 ---------- 3º momento – avaliação do modelo territorial. ------------------------------------------------  

 ---------- Findos os três momentos, a versão final do plano será antecedida de discussão 

pública. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, os eleitos do Partido Socialista entendem que todos estes 

procedimentos, ao abrigo do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

acautelam a participação dos cidadãos e ultrapassam em larga escala os propósitos apresentados 

pela proposta da CDU, pelo que votamos contra.” -------------------------------------------------------  

 ---------- 2. MOÇÃO apresentada pelos Eleito pelo Bloco de Esquerda que seguidamente se 

transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE TODOS OS 

VÍNCULOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA -----------------------------------------  

 ---------- A precarização do trabalho tem sido uma marca da degradação das relações laborais 

nos últimos anos. Não apenas no setor privado, mas também no Estado, disseminaram-se 
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múltiplas modalidades de emprego precário e multiplicaram-se vínculos não permanentes, 

falsas prestações de serviço, utilização de estágios para preencher necessidades permanentes, o 

recurso a programas ocupacionais para preencher, com um custo muito reduzido, verdadeiras 

necessidades permanentes dos serviços. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também nas autarquias foi assim. A Lei do Orçamento do Estado para 2016 

determinou a realização de Levantamento dos instrumentos de contratação de natureza 

temporária na Administração Pública. O Relatório sobre esse Levantamento foi divulgado a 31 

de janeiro de 2017, revelando a dimensão desta realidade. No que diz respeito à Administração 

Local e ao Setor Empresarial Local foram identificados, à data de 30 de junho de 2016, 12 738 

trabalhadores enquadrados por Contratos Emprego Inserção e Contratos Emprego Inserção +, 1 

048 estagiários enquadrados pelo regime jurídico do programa de estágios profissionais na 

administração local, 5772 prestadores de serviços (os designados recibos verdes), 4 532 

contratos a termo resolutivo na Administração Local e 2 149 no setor empresarial local. ---------  

 ----------- Com o referido Relatório estabeleceu-se também que a DGAL deveria proceder a um 

levantamento junto das autarquias locais, até 31 de outubro de 2017, das funções 

desempenhadas ao abrigo dos instrumentos de contratação a que se referia o mencionado 

documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em dezembro de 2017, foram conhecidos os dados reportados à DGAL, nos quais os 

organismos da administração local reconheciam haver 15.758 trabalhadores precários a 

assegurar funções permanentes, dos quais cerca de metade (46,6%) são desempregados com 

contratos financiados pelo IEFP. O número - indicado pelas câmaras, juntas de freguesia, 

empresas locais, serviços municipalizados e entidades intermunicipais - representa 14% do total 

de trabalhadores do sector local. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na 

Administração Pública (PREVPAP) é, mais do que uma oportunidade, um repto para que 
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finalmente sejam respeitados os direitos mais elementares dos trabalhadores que garantem os 

serviços públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos os organismos públicos, na Administração Central ou Local, são chamados a 

cumprir a lei, regularizando as situações de precariedade. ----------------------------------------------  

 ---------- A Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, prevê os procedimentos do processo de 

regularização e integração dos trabalhadores precários do Estado, em que se incluem as 

autarquias locais e os seus diversos organismos: Câmaras Municipais, Serviços 

Municipalizados, Entidades Intermunicipais, Empresas Locais, Juntas de Freguesia. --------------  

 ---------- Ora, tendo esta Câmara Municipal respondido, em outubro passado, ao inquérito 

realizado pela parte da Direção-Geral da Administração Local, trata-se agora de concretizar a 

regularização de todas essas situações, dando cumprimento a um objetivo da maior 

importância: o restabelecimento da normalidade no que às relações laborais no setor público 

diz respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 23 de Fevereiro de 2018, 

delibera recomendar à Câmara Municipal de Odemira: -------------------------------------------------  

 ---------- 1) A divulgação, num prazo máximo de 3 dias, dos dados remetidos pela Câmara 

Municipal à Direção Geral da Administração Local relativos à existência de vínculos precários 

na autarquia, discriminando o tipo de vínculo, a categoria profissional e as funções 

desempenhadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) A implementação de um processo de regularização de todos os vínculos precários 

existentes na autarquia, recorrendo aos mecanismos previstos no PREVPAP e conforme 

previsto no nº 3 do artigo 2º da Lei nº 112/2017; ---------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Na execução do processo de regularização, deve a Câmara prever, conforme 

previsto no nº 5 do artigo 3º daquele diploma: ------------------------------------------------------------  

 ---------- a) uma fase para apresentação de requerimentos pelos interessados, aberto a todos os 
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trabalhadores com vínculos precários, com vista a requerer a sua inclusão no processo; ----------  

 ----------- b) a definição de uma comissão paritária, composta por representantes da Câmara 

Municipal e dos trabalhadores, com a missão de avaliar as situações a regularizar. Esta 

comissão deve debruçar-se sobre os casos que resultam da apresentação de requerimento e 

outros que sejam sinalizados por algum dos seus membros; --------------------------------------------  

 ----------- c) um prazo máximo de 2 meses para análise dos processos e abertura dos 

procedimentos concursais que possam ter lugar; ---------------------------------------------------------  

 ----------- 4) Até à conclusão do processo de regularização, travar o despedimento de todos os 

trabalhadores em situação de precariedade, renovando ou impedindo a cessação de qualquer 

vínculo não permanente e que possa ser apreciado para regularização. -------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ventura Ramalho -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que considerou que o texto da presente Moção 

encerrava mais uma Recomendação à Câmara Municipal. Disse ainda que teve conhecimento 

que o Município estava a acompanhar a situação exposta com todo o rigor, seguindo os 

procedimentos previstos na lei, tendo a Senhora Vereadora Telma Guerreiro, responsável pelo 

Pelouro dos Recursos Humanos do Município de Odemira, participado em reuniões sobre esta 

temática. Nesta conformidade, referiu que não concordava que se enviasse à Câmara Municipal 

uma recomendação sobre uma situação que já estava a ser tratada, sem prejuízo pela 

importância do tema. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que referiu que era importante que os membros 

da Assembleia Municipal ficassem elucidados sobre os dados relativos à matéria em apreço, 

porque caso contrário concordava com a apresentação da Moção. -------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que desde a 
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entrada em vigor da legislação sobre a regularização de vínculos precários, o Município de 

Odemira tomou as medidas internas necessárias, no sentido de apurar quais as pessoas que 

estariam naquelas condições. Referiu ainda que o Município de Odemira tem uma política 

cuidadosa relativamente às funções de Recursos Humanos, porque se trata de uma área muito 

sensível e sobre esta matéria têm tentado auscultar outras opiniões, designadamente da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Direção Geral das Autarquias Locais 

(DGAL). Revelou que os esclarecimentos foram prestados, mas em muitos casos foram pouco 

concretos, o que só por si demonstra que a legislação não é claramente entendível e pretendiam 

dar passos seguros, para evitar situações como já aconteceram em outras autarquias, onde após 

inspeções que detetaram admissões incorretas decretaram os procedimentos nulos e as pessoas 

tiveram de sair e devolver todas as verbas recebidas. ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Cláudio Percheiro que informou que não estava 

esclarecido sobre o que havia solicitado anteriormente e lamentou que o Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal viesse “dizer inverdades” quando mencionou situações de 

pessoas que tiveram de repor a verba que receberam por admissões incorretas, referindo que 

nesses casos a lei prevê que quem repõe a verba não é o funcionário, mas quem tomou a 

decisão de admissão. Por último, perguntou se estava quantificado o número de pessoas que 

estão em condições de regularização de vínculos, quer sejam contratados, a recibo verde ou 

com outro vinculo, em que funções estão e se haverá algum trabalhador despedido. ---------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que reiterou o 

seu esclarecimento anterior, referindo que o levantamento estava a ser elaborado e não estava 

terminado face a dúvidas surgidas. Disse ainda que sobre a temática foram efetuadas reuniões 

internas, reuniões com os sindicatos e solicitados esclarecimentos. Disse também que todas as 

situações que estiverem de acordo com o estatuído na legislação serão regularizadas, sem 

qualquer critério arbitrário. Informou ainda que o Município de Odemira encontra-se ainda a 
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efetuar a regularização das antigas reclassificações/ mobilidades internas dos respetivos 

funcionários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, lamentou que o Senhor Cláudio Percheiro fizesse acusações de 

inverdades, considerando que face à sua experiência ficava “muito aquém daquilo que se 

espera”. Reafirmou ainda que nos casos de admissão incorreta era às pessoas que era solicitado 

que repusessem os ordenados, o que levava posteriormente estas a recorrerem ao tribunal 

alegando boa-fé, passando a responsabilidade para a entidade patronal que tomou a decisão. ----  

 ----------- Interveio a Senhora Vereadora Telma Guerreiro que informou que o levantamento e o 

parecer técnico da jurista está efetuado e incluía as pessoas que perante a lei estão nas 

condições de regularização de vínculos, mas a matéria não era muito clara e as equipas técnicas 

do Município de Odemira estavam em formação para esclarecimento de dúvidas suscitadas. 

Informou ainda que não há risco de despedimentos, nem inquietudes e houve inclusivamente 

pessoas que já tinham requerido a sua regularização. Informou também que estavam a ter 

imensos cuidados e a pensar na salvaguarda das pessoas em primeiro lugar. ------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, que questionou se no levantamento efetuado também incluía as pessoas que se 

encontravam ao serviço das Juntas de Freguesia, tendo a Senhora Vereadora Telma Guerreiro 

informado que todas as situações estavam a ser analisadas. --------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que agradeceu o esclarecimento prestado pela 

Senhora Vereadora Telma Guerreiro e solicitou que logo que tivesse a informação disponível 

fizesse chegar à Senhora Presidente da Assembleia Municipal para conhecimento de todos os 

membros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 

rejeitada por maioria, com dezanove votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor 
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do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. 

Foram a presentadas as seguintes Declaração de Voto verbais: ----------------------------------------  

 ---------- 1. Pelos eleitos do Partido Socialista: -----------------------------------------------------------  

 ---------- “A bancada do Partido Socialista não votou a favor, porque considera que a 

recomendação que é proposta na Moção não fazia sentido, face ao trabalho que o Executivo 

Municipal tem feito sobre esta matéria e que foi aqui depois especificado a pedido 

designadamente dos Deputados quer da bancada da CDU, quer do PS, e portanto consideramos 

que é um contrassenso estar a votar a Moção, quando a entidade a quem se está a recomendar já 

tinha tomado precauções nesse sentido”. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária: -----------------------------------------  

 ---------- “Votamos a favor, porque consideramos que se trata de uma recomendação e tal não é 

nenhuma obrigação, era apenas uma simples chamada de atenção ao Executivo Municipal.” ----  

 ---------- 3. MOÇÃO apresentada pelos Eleito pelo Bloco de Esquerda que seguidamente se 

transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- PASSE ESCOLAR DE LIVRE CIRCULAÇÃO POR TODO O CONCELHO ---------  

 ---------- A Autarquia de Odemira começou por suportar metade do passe escolar, de todos os 

alunos do concelho, até ao final do ensino secundário. Quando a escolaridade obrigatória 

passou para o 9º ano de escolaridade, o passe escolar passou a gratuito. Esta medida abrange 

desde Janeiro de 2014 todos os alunos até ao final do 12º ano de escolaridade. ---------------------  

 ---------- Foi desde sempre política educativa do Município apoiar o transporte dos alunos do 

concelho durante o período escolar. Por esta razão o passe escolar dos alunos do concelho de 

Odemira é gratuito. Pagando o Município a totalidade sendo posteriormente ressarcido, de parte 

deste investimento nos transportes, pelo Ministério da Educação. -------------------------------------  
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 ----------- A situação atual do passe escolar dos alunos do concelho apenas permite a circulação 

entre o domicílio do aluno e a escola que frequenta, facto este que limita grandemente a 

possibilidade de os alunos se juntarem para a realização de trabalhos de grupo e tem a duração 

do ano letivo não contemplando o período de exames nem das interrupções letivas do Natal e 

Páscoa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo a que permitir aos alunos maior mobilidade e intercâmbio no concelho é: --  

 -----------  - uma forma de criar mais entusiasmo pelas atividades escolares e contribuir, assim, 

para melhorar o aproveitamento escolar e, consequentemente, uma diminuição do insucesso e 

do abandono escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - permitir ao alunos em época de exames continuarem a poder usufruir do transporte 

escolar; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - as atividades extralectivas, como por exemplo o Desporto Escolar ou outras 

atividades culturais e desportivas saem também beneficiadas com esta medida de alargamento 

do passe escolar a todo o concelho; -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - incentivar a criação de hábitos de trabalho de cooperação, proporcionando uma 

maior socialização e interação entre os jovens, em vez de recorrerem tão frequentemente ao uso 

constante do telemóvel/computador para comunicarem e afastando-os da pesquisa solitária pela 

Internet;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - promover o concelho junto das camadas mais jovens que têm, regra geral, mais 

disponibilidade para se deslocarem e mais apetência pela descoberta de novos espaços. ----------  

 ----------- O que agora propomos é apenas uma primeira medida inicial, a curto prazo que faz 

parte de um conjunto mais abrangente de mudanças, pois o ideal será alargar o passe escolar a 

todo o ano civil, como forma de promover a mobilidade dos jovens por todo o concelho, 

esbatendo as desigualdades sociais, oferecendo mais oportunidades nas camadas de jovens mais 

desfavorecidos economicamente e proporcionar as mesmas igualdades entre os jovens do 
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interior e do litoral. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O aumento de carreiras durante os períodos de férias escolares, numa medida a médio 

prazo proporcionará também às populações das diferentes freguesias uma maior mobilidade 

intra-concelhia, tal como é esperado e desejado há longa data. Esta medida proporcionará pois 

uma maior fixação das populações no concelho, com grande benefício principalmente para 

jovens e idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 23 de fevereiro de 2018, 

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

 ---------- 1. Recomendar à Câmara Municipal para que seja criado um passe escolar gratuito, ao 

longo de todo o ano letivo, que permita aos alunos do concelho utilizar qualquer um dos 

transportes escolares do concelho de Odemira, independentemente, do percurso indicado no seu 

passe escolar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Recomendar à Câmara Municipal que, no âmbito das competências na área da 

Educação, planeie com o serviço de transportes escolares a implementação desta medida: -------  

 ---------- a. para todos os alunos que frequentam o ensino secundário: -------------------------------  

 ---------- 2.a.i.a nível experimental, já para o terceiro período (Abril de 2018); ---------------------  

 ---------- 2.a.ii. a nível definitivo para o início do próximo ano letivo, em Setembro de 2018; ---  

 ---------- b. para os todos os alunos do concelho a partir do início do ano letivo 2019-2020. -----  

 ---------- 3. Recomendar que o custo do passe escolar se mantenha ao preço atual, uma vez que 

as carreiras já existem e não há necessidade de acrescentar novas carreiras ou itinerários. --------  

 ---------- 4. Caso seja aprovada, esta Moção será enviada ao Presidente da Assembleia da 

República, Primeiro-ministro, Ministro da Educação, Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, Associações de Pais concelhias, comunicação social nacional e regional. --------------  

 ---------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ventura Ramalho -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda”. --------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que informou que os eleitos da Coligação 

Democrática Unitária estavam de acordo com os princípios explícitos na Moção, no entanto 

consideravam que o texto devia estar mais enriquecido e fundamentado. Referiu ainda que 

tinham dúvidas quanto à exequibilidade do proposta, especialmente dentro dos prazos 

estabelecidos no número dois A. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, informou que estavam de acordo com o princípio da gratuitidade, 

mas irão abster-se, porque consideram que a Moção deveria conter uma analise mais rigorosa e 

que refletisse um trabalho prévio sobre as necessidades reais dos alunos. ----------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 

rejeitada por maioria, com dezanove votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, nove abstenções dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a Declaração de Voto 

verbal que seguidamente se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------  

 ----------- Nós votamos contra esta Moção apesar de concordarmos com os seus princípios que 

são bastante importantes, mas não foram considerados os custos associados a isto e a 

implicação que poderá ter no Orçamento Municipal que já está aprovado e teria de ser ajustado. 

Esta medida teria que ser estudada no futuro. Além disso a Câmara Municipal já encomendou 

um estudo sobre a mobilidade no concelho, que produziu resultados e conclusões que 

esperamos que venham a ser úteis, porque pretende-se fazer candidaturas para precisamente 

permitir a mobilidade das pessoas no concelho de Odemira. Isso vai implicar mais meios 

humanos e materiais, e concursos. Espera-se que seja uma proposta mais ampla e que não 
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sejam só consideradas as crianças, mas também os turistas e todos os habitantes do concelho.” -  

 ---------- 4. MOÇÃO apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista que seguidamente se 

transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ MOÇÃO -------------------------------------------------------------  

 ---------- PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALENTEJO ---  

 ---------- “A Assembleia Municipal de Odemira, numa análise à proposta do Programa 

Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF), recentemente disponibilizado na fase 

de discussão pública, considera haver a necessidade de suspender imediatamente a revisão do 

PROF Alentejo, tendo em conta que: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - A revisão deste plano foi decretada num contexto de abordagem à Defesa da 

Floresta Contra Incêndios consideravelmente diferente do atual; --------------------------------------  

 ----------  - Estudos e relatórios recentes, alguns efetuados sobre circunstâncias absolutamente 

dramáticas, apontam a alteração na filosofia do Ordenamento Florestal como fundamental no 

evitar de novos flagelos como os recentemente vividos, e que nos escusamos in caso a 

enumerar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O plano não reflete as recentes alterações legislativas no âmbito da Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, designadamente com a publicação do Decreto-Lei 76/2017, de 17 de 

agosto, do artigo 153º da Lei 114/2017, de 29 de dezembro – Lei do Orçamento de Estado para 

2018 e do Decreto-Lei 10/2018, de 14 de fevereiro; -----------------------------------------------------  

 ---------- Em face de tudo o exposto, pela análise efetuada à proposta de PROF Alentejo pela 

Assembleia Municipal de Odemira, consideramos haver a necessidade de suspender 

imediatamente a revisão do PROF Alentejo, mais considerando de total pertinência existir um 

plano desta natureza mas que norteie de forma preventiva, clara e eficaz aquilo que deve ser a 

nova filosofia de Ordenamento Florestal Local, Regional e Nacional. --------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira considera que nesta matéria é necessário virar a 
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página e iniciar uma nova abordagem ao problema do Ordenamento Florestal em estreita 

articulação com as políticas de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------------------------  

 ----------- A presente moção deve ser enviada para: -------------------------------------------------------  

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

 -----------  - Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------  

 -----------  - Primeiro Ministro; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro da Administração Interna; -----------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território; --------------------------------------  

 -----------  - Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; ----------------------------  

 -----------  - Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; ------------------------  

 -----------  - Autoridade Nacional de Proteção Civil; ------------------------------------------------------  

 -----------  - Guarda Nacional Republicana; ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que informou que os eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária iriam se abster na votação da Moção em causa, porque qualquer 

documento que esteja em discussão pública, como este está, toda a legislação que seja emitida 

durante essa fase terá obrigatoriamente de ser integrada no Plano. Relembrou que um dos 

diplomas citados tem legislação desde o ano de dois mil e dois. Referiu ainda que se 

documento em apreço fosse uma proposta de recomendação estariam de acordo, mas o que está 

em causa em uma proposta concreta de suspensão de um Plano que está em discussão pública. -  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal corrigindo o que acabou de 

ser referido e informando que a discussão pública daquele Plano tinha terminado durante o mês 
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de fevereiro e que o documento tinha sido elaborado com base num despacho do ano de dois 

mil e treze, ainda no exercício do anterior Governo, em que foram tomadas um conjunto de 

medidas relativamente à florestação que impulsionaram a cultura de algumas espécies. 

Informou ainda que a Câmara Municipal pronunciou-se sobre o Plano durante a discussão 

pública. -  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 

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

nove abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções 

dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo 

Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal.  

 ---------- 5. MOÇÃO apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista que seguidamente se 

transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- FALTA DE MEIOS DE SAÚDE NO LITORAL ALENTEJANO -------------------------  

 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista dirigem-se a esta Assembleia Municipal manifestando 

a sua preocupação com a atual situação de falta de meios de saúde no Litoral Alentejano, 

situação que igualmente coloca em causa a prestação de um serviço eficiente e uma resposta 

célere a toda a população do concelho, nomeadamente residentes, não residentes e 

trabalhadores sazonais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No passado dia 1 de fevereiro de 2018, após solicitação os 5 Autarcas que integram a 

Comissão Intermunicipal do Alentejo Litoral, foram recebidos pelo Ministro da Saúde, 

Adalberto Campos Fernandes, numa audiência que se focou nos atuais constrangimentos na 

prestação de cuidados de saúde primários e hospitalares, e no financiamento da unidade de 

saúde. Neste sentido, os Eleitos do Partido Socialista procuram saber se além do compromisso 

de uma visita do Sr. Ministro da Saúde ao território, estão previstas já algumas alterações ao 
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atual quadro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O litoral alentejano tem falta de médicos, de diferentes especialidades, e, sobretudo, 

de dezenas de enfermeiros, uma situação que se pode agravar este ano se não for autorizada por 

parte da tutela a contratação de mais profissionais. Segundo o que foi possível apurar junto do 

Presidente do Conselho de Administração da ULSLA, Luís Matias, há a necessidade atual de 

mais 64 enfermeiros, número que estima aumentar até ao final deste ano para 90 com a 

mudança do horário semanal para as 35 horas.------------------------------------------------------------  

 ----------- As especialidades de urologia, gastroenterologia, pediatria, fisiatria e análises clínicas 

são algumas das áreas que contam apenas com um especialista no quadro da ULSLA, sendo 

que algumas contam com reforço de prestadores de serviços. ------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, esta é uma sub-região com elevada afluência turística, onde cerca de 

20 mil utentes não residentes recorrem às urgências durante o período de verão. Odemira é um 

caso evidente onde se sente uma necessidade de resposta efetiva nesta altura de verão, mas 

também em época de campanha agrícola no caso de trabalhadores sazonais, sugerindo-se assim 

uma estratégia de ação através de um Plano de Contingência para estes períodos do ano. ---------  

 ----------- Assim, os Eleitos do Partido Socialista aguardarão a visita do Sr. Ministro da Saúde 

ao território e, em especial, ao concelho de Odemira, estando cientes que haverá por certo 

constrangimentos ao suprimento de todas as necessidades, mas abertura por parte da tutela para 

suprir algumas questões mais prementes. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presente moção será enviada para: ------------------------------------------------------------  

 -----------  - Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------  

 -----------  - Ministro da Saúde -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, Sines, Grândola e Alcácer do Sal -----  

 -----------  - Órgãos de Comunicação Social ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual 

foi aprovada por maioria, com vinte 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 e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. -  

 ---------- 6. SAUDAÇÃO apresentada pelos eleitos pela Coligação Democrática Unitária que 

seguidamente se transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “SAUDAÇÃO ------------------------------------------------------  

 ---------- 8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER - DIA DE LUTA POR 

MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO -------------------------------------------  

 ---------- Passados mais de cem anos da proposta de criação do Dia Internacional da Mulher por 

Clara Zetkin, nome incontornável da defesa dos direitos das mulheres e da sua emancipação, 

aquando 2.ª Conferência Internacional de Mulheres, realizada em Copenhaga, e mais de 

quarenta anos desde que a ONU declarou oficialmente o 8 de Março como Dia Internacional da 

Mulher, continua a fazer todo o sentido celebrar este dia e homenagear todas as mulheres que 

lutam por melhores condições de vida e de trabalho. ----------------------------------------------------  

 ---------- Em Portugal, no decorrer do século XX, inúmeras foram as lutas das mulheres e 

muitas as suas conquistas, sobretudo e especialmente, após o 25 de Abril de 1974, “o dia inicial 

inteiro e limpo”, nas belas palavras de Sophia de Mello Breyner, das quais se destacam o 

direito à igualdade na família, no trabalho, na participação social, política, cultural e desportiva 

e no acesso ao ensino e à saúde. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Já no século XXI, no ano de 2007, após o Referendo de 11 de Fevereiro, as mulheres 

viram consagrada na lei uma antiga aspiração: a despenalização da interrupção voluntária da 

gravidez.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- São de destacar as conquistas mais recentes que beneficiam também as mulheres, 

como a reposição do horário de trabalho das 35 horas na Administração Pública, a reposição 

dos feriados nacionais, o pagamento integral dos subsídios de férias e de Natal ou o aumento do 

salário mínimo nacional, neste caso insuficiente, devido ao aumento do custo de vida. ------------  

 ----------- Como não podia deixar de ser, relembramos o recente despedimento coletivo que 

deixou no desemprego centenas de trabalhadoras têxteis da antiga Triumph/Gramax e da Ricon. 

A todas estas mulheres, enviamos uma palavra amiga de solidariedade e de confiança num 

futuro melhor e acreditamos que a luta que têm desenvolvido dará frutos a todas, bem como às 

suas famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As políticas de direita, levadas a cabo pelos sucessivos governos, têm imposto difíceis 

condições de vida e limitado a conquista de direitos, por isso é premente que no dia 8 de Março 

as MULHERES se LEVANTEM e LUTEM pela garantia do acesso ao emprego com direitos; 

pelo fim das desigualdades salariais, do desemprego e da precariedade; pela melhoria da 

qualidade de vida e justa repartição de rendimentos; pela garantia da livre maternidade e do 

acesso à saúde; pelo combate à violência; pelo reforço da sua participação social e política. -----  

 ----------- Não esquecemos as mulheres que em muitos países são vítimas de abusos sexuais, da 

guerra e da fome e deixamos um apelo à paz, cooperação e solidariedade entre os povos. --------  

 ----------- A Igualdade e Justiça Social no presente, com FUTURO são possíveis! ------------------  

 ----------- Vamos exigir uma verdadeira política de Igualdade! -----------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera 

saudar e homenagear todas as mulheres que lutam pela defesa dos seus direitos, por melhores 

condições de vida e de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal, -------------------------------------------------  

 ----------- NOTA: Esta Saudação deve ser enviada para: -------------------------------------------------  
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 ----------  - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género ----------------------------------------  

 ----------  - MDM – Movimento Democrático de Mulheres”. ------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da Saudação em causa, a 

qual foi rejeitada por maioria, com vinte votos contra 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 e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma Declaração de Voto 

escrita que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ DECLARAÇÃO DE VOTO -------------------------------------------  

 ---------- “A bancada do Partido Socialista enaltece o Dia Internacional da Mulher e tudo o que 

envolve a luta da emancipação da mulher, mas não se baseia apenas nos fatos de reposição de 

feriados, pagamentos integrais dos subsídios de férias, aumento do salário nacional. Estas são 

lutas generalistas que nos envolvem a todos e todas. Trabalhamos pois diariamente em prol da 

igualdade de oportunidades e na não discriminação entre homens e mulheres. ----------------------  

 ---------- Trata-se pois de um princípio a aplicar em todos os domínios quer seja na vida 

económica, social, cultural ou familiar. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Hoje, temos mulheres a discutir os destinos deste concelho de igual modo que os 

homens.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Olhemos para esta sala e alegremo-nos com esta imagem. ----------------------------------  

 ---------- Posto isto a bancada do Partido Socialista vota contra. ---------------------------------------  

 ---------- Odemira, 9 de março de 2018”. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7. MOÇÃO apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista que seguidamente se 

transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “MOÇÃO -----------------------------------------------------------  
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 ----------------------- CENTROS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS ------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal, face ao pacote medidas anunciadas pelo Governo no 

passado mês de janeiro, no sentido de introduzir a inspeção de motociclos com cilindrada 

superior a 250cc e aumentar os custos com as Inspeções de Veículos, vêm por este meio 

apresentar algumas preocupações e propor uma revisão urgente à Lei 11/2011, de 26 de abril. --  

 -----------  - Considerando que Odemira é o maior concelho do país, com uma área de 1721 

km2, onde da sede de concelho dista 55 km do Centro de Inspeções de Veículos mais próximo, 

em Sines, distrito de Setúbal, e 58 km do Centro de Inspeções de Veículos de Castro Verde, 

distrito de Beja; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que a viagem, imposta legislativamente, mais curta a um Centro de 

Inspeções de Veículos para um residente na sede de concelho, é de pelo menos 110 km para a 

realização da obrigatória inspeção periódica; -------------------------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que uma deslocação a um Centro de Inspeções de Veículos tem ainda 

um custo monetário de combustível associado que é superior ao custo da taxa de inspeção 

cobrada;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que para este ano de 2018 houve um acréscimo, em média, de 1,23% 

para inspecionar veículos, representando assim um custo de 25,27€ para um automóvel e de 

12,72€ para um motociclo, aos quais ainda acresce IVA à taxa em vigor (23%); -------------------  

 -----------  - Considerando que está previsto no primeiro semestre de 2018 a implementação do 

Decreto-Lei n.º133/2012 de 11 de Julho, que obriga à inspeção de motociclos, triciclos e 

quadriciclos com motorização igual ou superior a 250cc; -----------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que esta medida recente representará um acréscimo considerável de 

afluência aos Centros de Inspeções de Veículos, que neste momento já se encontram com um 

tempo de espera considerável; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que os Odemirenses, já penalizados nas distâncias a percorrer no 
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acesso à saúde, à justiça, às boas acessibilidades, não podem continuar a ser também 

penalizandos no acesso a este serviço de inspeção periódica obrigatória; ----------------------------  

 ----------  - Considerando que esta medida de elementar justiça para com os cidadãos 

Odemirenses não acarreta quaisquer custos para o erário público; -------------------------------------  

 ---------- Vêm os Eleitos nesta Assembleia Municipal propor, com carácter de máxima urgência 

a revisão à atual legislação com a criação de uma alínea e) do artigo 2º, da Lei 11/2011, de 26 

de abril na sua atual redação, com a seguinte conteúdo: -------------------------------------------------  

 ----------  - e) Pode ainda ser autorizada a abertura de um centro de inspeção técnica de veículos 

em qualquer concelho com mais de 20 000 eleitores desde que a sede do concelho em causa 

diste mais de 50 km de um centro de inspeções. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Em termos práticos, prevê-se que esta proposta de alteração à Lei 11/2011, de 26 de 

abril abranja um numero inferior a 12 concelhos (tendo em conta a distancia de 50 km de um 

CIV), pois é este o numero dos concelhos do pais com mais de 20.000 eleitores e sem CIV, 

conforme consta do quadro previsto no n.º 9 do artigo 6.º da mesma Lei. ----------------------------  

 ---------- A presente moção deve ser enviada para: ------------------------------------------------------  

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

 ----------  - Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------  

 ----------  - Primeiro Ministro; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa; -----------------------------  

 ----------  - Ministro da Administração Interna; -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território; --------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Economia; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Comunicação Social. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que informou que os eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, tinham algumas dúvidas quanto ao documento em apreço, porque 

propõe a criação de uma alínea que não vai resolver o problema em relação aos Centros de 

Inspeção de Veículos no concelho, porque a legislação (Decreto-Lei n.º 26/2013, de 19 de 

fevereiro) apenas reduziu o número de eleitores para vinte e sete mil e quinhentos inscritos, 

mantendo-se o artigo catorze da lei-quadro (fixa a mais de dez quilómetros). Pelo exposto não 

entendia o porquê da Moção propor uma alteração para que a autorização para abertura de um 

centro de inspeção técnica de veículos passe para “20 000 eleitores” e “50 km”. -------------------  

 ----------- Informou também que um empresário já tentou implantar um Centro de Inspeção 

Técnica de Veículos no concelho e não foi impedido por qualquer legislação, mas pelo estudo 

de viabilidade económica da empresa. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em causa, a qual foi 

aprovada por unanimidade, com vinte 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 pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois 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 dezembro 

do ano transato a trinta de janeiro do corrente ano, que ficará arquivado no maço de 
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documentos da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

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

 ---------- Ponto dois: 2.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2018: 1.ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 1.ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1.ª REVISÃO AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0106-2018 - 2.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2018: 1.ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 

1.ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1.ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 678/2018, datada de 09 de fevereiro de 2018, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 2ª. Modificação 

Orçamental relativa ao ano de 2018, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 

fevereiro (POCAL), consistindo na 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 1ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 1ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: -------------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 2.000,00€ (Dois mil euros); ----------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 2.000,00€ (Dois mil euros). -----------------------------------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 30.000,00€ (Trinta mil euros); -------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 30.000,00€ (Trinta mil euros).--------------------------------------  

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  
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 ----------- Inscrições/reforços: 66.000,00€ (Sessenta e seis mil euros); --------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 66.000,00€ (Sessenta e seis mil euros). ---------------------------  

 ----------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: -------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 9.000,00€ (Nove mil euros); ---------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 9.000,00 € (Nove mil euros). ---------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e 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 Cláudio Percheiro que relembrando a Declaração de Voto verbal 

proferida pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, aquando da 

votação da Moção sobre o passe escolar de livre circulação, referiu que a proposta em 

apreciação demonstra que não era difícil ajustar o Orçamento Municipal sempre que fosse 

necessário. Informou que a revisão ao Orçamento Municipal pode ser efetuada a qualquer 

altura, sendo apenas necessário encontrar a contrapartida financeira, a qual pode ser efetuada 

baixando os valores do investimento que não era executado. Relembrou ainda que em tempos a 

grande questão do país era a Educação. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à presente revisão referiu que o que estava em causa era uma falha 

técnica, porque não foi prevista uma rubrica que deve de existir sempre em orçamento. ----------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que por vezes 

o orçamento tem de ser ajustado, porque alguns pressupostos existentes aquando da elaboração 

do orçamento, podem alterar, tais como despesas que estavam previstas ser liquidadas até ao 

final do ano transato e não foram previstas no ano seguinte. -------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes que, 
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respondendo à intervenção do Senhor Cláudio Percheiro, referiu que não era correto da parte da 

Assembleia Municipal estar a condicionar o Orçamento Municipal, porque não estava 

determinada na Moção sobre os passes escolares o valor da despesa e a sua implicação 

orçamental, e não seria correto obrigar a Câmara Municipal a abdicar de investimentos em 

detrimento da proposta apresentada. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que esclareceu que todos concordavam que era 

necessário estruturar e estudar as propostas apresentadas, bem como verificar previamente qual 

a magnitude do investimento. Referiu ainda que o Orçamento Municipal podia ser alterado a 

qualquer momento, mas não pretendiam condicioná-lo na Assembleia Municipal, tratava-se 

apenas de um detalhe técnico. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes que 

considerou uma tremenda injustiça que o Senhor Cláudio Percheiro esteja a tirar conclusões da 

política de Educação do Executivo Municipal com base na rejeição de uma Moção. Referiu que 

o Senhor Cláudio Percheiro estava a inferir conclusões completamente desadequadas e 

descontextualizadas, porque as políticas de Educação do Executivo Municipal e do grupo de 

eleitos do Partido Socialista não se mediam pela rejeição daquela Moção. --------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

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

nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções 

dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo 

Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal.  

 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 3/2018 P - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA 

MUNICIPAL DE MÉRITO A JOSÉ MANUEL DOS REIS GUERREIRO: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

reunião:-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0113-2018 - PROPOSTA Nº. 3/2018 P - ATRIBUIÇÃO DA 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A JOSÉ MANUEL DOS REIS GUERREIRO--------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 3/2018 P, datada de 12/02/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 3/2018 P -Atribuição da Medalha Municipal de Mérito a José Manuel 

dos Reis Guerreiro ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- José Manuel dos Reis Guerreiro, natural de São Teotónio, foi um dos eleitos para a 

Assembleia de Freguesia da sua terra, nas primeiras eleições autárquicas após o 25 de Abril, 

realizadas em 12 de Dezembro de 1976. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao longo de mais de 40 anos desempenhou vários cargos de grande relevância social 

e política em São Teotónio, sempre com grande sentido de missão e na defesa dos interesses 

próprios da sua comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além da sua primeira eleição em 1976, mandato que cumpriu na íntegra, foi 

eleito e exerceu o cargo de Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio entre 1998 e 

2017, correspondendo a 5 Mandatos consecutivos e outras tantas maiorias absolutas, tendo 

enquanto autarca desenvolvido um trabalho de méritos reconhecidos, de disponibilidade 

permanente, de proximidade, solidariedade e apoio na promoção da Cultura, Desporto e 

Recreio, de valores humanitários e da qualidade de vida. -----------------------------------------------  

 ----------- José Manuel dos Reis Guerreiro, ou, como carinhosamente é conhecido, o Zé Manel, 

participou ativamente nos Órgãos Sociais da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio 

ao longo de 30 anos, ininterruptamente, tendo sido Vogal do Conselho Executivo, Vice-

Presidente do Conselho Fiscal e Presidente do Conselho Fiscal (2009-2017). -----------------------  

 ----------- Empreendedor por natureza, cedo se revelou pela forma empenhada como se dedicou 

profissionalmente, fazendo crescer ideias, negócios e empresas de sucesso. Homem simples, de 

elevados valores humanos, determinado, frontal e de persistência sem limites. Um lutador por 
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aquilo em que acredita e pelos interesses da sua terra. ---------------------------------------------------  

 ---------- Constitui, assim, um imperativo de Justiça que a Comunidade reconheça e valorize, 

publicamente, o papel e a ação que José Manuel dos Reis Guerreiro desenvolveu na elevação 

da qualidade de vida da sua terra com elevados valores democráticos. -------------------------------  

 ---------- Nos termos do artigo 2.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, «A 

Medalha Municipal de Mérito destina-se a distinguir pessoas individuais ou coletivas que pelo 

seu contributo no campo social, económico, cultural, desportivo e outros de notável 

importância justifique este reconhecimento, ou seja, as pessoas singulares ou coletivas, 

nacionais ou estrangeiras, de cujos atos advenham assinaláveis benefícios para Odemira, 

melhoria nas condições de vida da sua população, desenvolvimento ou difusão da sua cultura, 

promoção ou fomento da prática desportiva, divulgação ou aprofundamento da sua história, ou 

outros de notável importância que justifiquem este reconhecimento.»; -------------------------------  

 ---------- José Manuel dos Reis Guerreiro é exemplo para todos de Mérito e Altruísmo, pela 

excecional relevância da sua dedicação a causas politicas, culturais, sociais e humanitárias, 

exemplo de dedicação aos outros, pelo que; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor, ao abrigo da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Odemira, nos termos do n.º 1 

do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, delibere propor à 

Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha Municipal de Mérito, a José Manuel dos Reis 

Guerreiro, pelo reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas.  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 12 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a)José Alberto Guerreiro, Eng.º". ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 escrutínio secreto, com seis 

votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta.” --------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com trinta votos a favor, zero votos contra, 

uma abstenção, um voto branco e zero votos nulos, num total de trinta e dois votantes. -----------  

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 4/2018 P - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA 

MUNICIPAL DE MÉRITO A ANTERO MATOS FERNANDES SILVA: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

reunião: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0114-2018 - PROPOSTA Nº. 4/2018 P - ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A ANTERO MATOS FERNANDES SILVA ----------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 4/2018 P, datada de 12/02/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 4/2018 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a Antero Matos 

Fernandes Silva ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antero Matos Fernandes Silva, ou, Antero Silva, como carinhosamente é conhecido, é 

natural de Amoreiras-Gare, homem simples, generoso, de trato fácil, perseverante, apaixonado 

pela sua terra e gentes, cuja ação tem sido determinante para a dinamização da cultura popular 

do nosso concelho, e em especial na freguesia de São Martinho das Amoreiras, terra rica em 
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tradições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antero Silva, foi um dos eleitos para a Câmara Municipal de Odemira, nas primeiras 

eleições autárquicas após o 25 de Abril, realizadas em 12 de Dezembro de 1976, tendo exercido 

o cargo de Vereador na oposição ao longo desse mandato. ---------------------------------------------  

 ---------- Assumiu diversos cargos e diferentes responsabilidades em organizações associativas 

e de cariz social locais e regionais, como o Grupo Desportivo e Desportivo de Amoreiras-Gare, 

Grupo Coral Vozes Femininas de Amoreiras-Gare, a Associação de Desenvolvimento Local de 

Amoreiras-Gare (ADA), a Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras, a Santa Casa da 

Misericórdia de Odemira ou a MODA – Associação do Cante Alentejano, uma das entidades 

promotoras da candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da 

Humanidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O seu caráter altruísta e o entusiasmo pela sua freguesia, pelas pessoas, pelos sítios, 

pelas memórias levaram Antero Silva a assumir mais um desafio, perpetuando através da 

literatura o seu conhecimento, tendo editado e publicado as obras “Amoreiras-Gare, A Sua 

História” (2007) e “A História e as gentes de São Martinho das Amoreiras” (2007), com 

segunda edição apresentada em 2017. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas foi no campo cultural que desde sempre se evidenciou, começando por dinamizar 

eventos como as Festas de Maio (1991), que evoluiriam para as Festas de Maio e Feira do 

Interior do Concelho de Odemira (2003), Sonoridades e Sabores (2006), um roteiro de música 

tradicional e gastronomia com canto ao baldão, despique, viola campaniça e poetas populares, 

que acontece em tabernas do concelho de Odemira organizada pela ADA em parceria com o 

Município de Odemira, ou ainda a iniciativa A Serra Vai à Vila (2009). -----------------------------  

 ---------- Foi também um dos grandes dinamizadores do Grupo Coral Vozes Femininas de 

Amoreiras-Gare, acompanhando e promovendo o grupo em tantas das suas saídas e atuações. --  

 ---------- Integra a equipa do projeto cultural que se encontra em curso na freguesia de São 
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Martinho das Amoreiras para a implementação do Centro de Valorização da Viola Campaniça 

e Cante de Improviso. Este Centro pretende assegurar a salvaguarda, promoção e ensino da 

Viola Campaniça e do Canto ao Baldão e ao Despique, que tem na freguesia de São Martinho 

das Amoreiras e no concelho de Odemira grande expressão, tendo ainda no horizonte a 

preparação de um espaço museológico vivo e por isso gerador de dinâmicas. -----------------------  

 ----------- Através da sua grande dedicação e altruísmo, Antero Silva tem contribuído de forma 

decisiva para a preservação e afirmação de um património cultural que é muito nosso, 

especialmente na freguesia de São Martinho das Amoreiras, focalizado na música tradicional e 

nos instrumentos de cordas que acompanham as modas alentejanas de improviso, destacando-se 

da sua ação a dinamização do cante coral, do cante ao baldão e ao despique, acompanhado da 

popular viola campaniça. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constitui, assim, um imperativo de Justiça que a Comunidade reconheça e valorize, 

publicamente, o papel e a ação que Antero Matos Fernandes Silva tem demonstrado ao longo 

da sua vida e que prossegue, sendo um exemplo para todos de Mérito e Altruísmo, pela 

excecional relevância da sua dedicação a causas culturais, recreativas e humanitárias, exemplo 

de dedicação aos outros, pelo que; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor, ao abrigo da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Odemira, nos termos do n.º 1 

do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, delibere propor à 

Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha Municipal de Mérito, a Antero Matos 

Fernandes Silva, pelo reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao 

serviço da comunidade local. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas.  ----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Odemira, 12 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a)José Alberto Guerreiro, Eng.º". ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 escrutínio secreto, com seis 

votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta.” --------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com trinta votos a favor, zero votos contra, 

uma abstenção, um voto branco e zero votos nulos, num total de trinta e dois votantes. -----------  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA N.º 5/2018 P - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA 

MUNICIPAL DE MÉRITO A DANIEL INÁCIO DA LUZ: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0115-2018 - PROPOSTA Nº. 5/2018 P - ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A DANIEL INÁCIO DA LUZ --------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 5/2018 P, datada de 12/02/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 5/2018 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a Daniel Inácio 

da Luz --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Daniel Inácio da Luz, ou Mestre Daniel Luz, como é tratado por todos, é natural de 

São Luís. Homem simples, de elevados valores humanos, determinado, empreendedor e de 

enorme generosidade. Um lutador por aquilo em que acredita e quer. --------------------------------  

 ---------- Depois de uma juventude passada em São Teotónio, viveu e trabalhou alguns anos em 
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países Africanos, regressando a Portugal em 1990, e mais tarde (2003), à freguesia da sua 

paixão, São Teotónio, desenvolvendo desde então uma permanente atividade cívica e cultural, 

sendo por todos reconhecida a sua dedicação, talento e generosidade, que permitiram preservar 

e valorizar os cordofones tradicionais portugueses, muito particularmente a viola campaniça, 

um instrumento musical que é orgulhosamente identitário da cultura e da interioridade do nosso 

concelho, enraizado na tradição das nossas gentes. ------------------------------------------------------  

 ----------- A música tradicional constitui componente essencial do património cultural imaterial 

do concelho de Odemira. Das múltiplas formas de expressão musical folclórica que se 

manifestam neste território, destacam-se o cante coral polifónico alentejano e também o cante 

ao baldão e ao despique, acompanhado da viola campaniça, destacando a importância dos 

cordofones e dos Mestres que lhe dão forma e vida. É neste âmbito que o Mestre Daniel Luz se 

evidencia, ao desenvolver um trabalho artesanal singular, imbuído de um significado histórico e 

cultural de valor extraordinário, mantendo viva a arte de construção de instrumentos 

tradicionais de cordas como a viola campaniça, o cavaquinho ou a guitarra portuguesa, também 

a viola clássica, que hoje se encontram nas festividades mais modestas mas também em 

concertos para grandes massas, até em eventos eruditos. ------------------------------------------------  

 ----------- Os ecos do seu talento soam longe assim como as notícias da perfeição da sua arte, 

sendo por isso reconhecido e solicitado por grandes músicos nacionais como o Tim (Xutos e 

Pontapés), entre muitos outros. Para além de ter construído cordofones para diferentes pontos 

do nosso país, também se encontram instrumentos por si fabricados em países como a Grécia, 

Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Itália ou Israel. -------------------  

 ----------- O Mestre aprendeu com perfeição a ser Mestre na construção de cordofones, que 

começaram por vir ao seu encontro para serem reparados. A curiosidade e interesse em saber 

mais levou-o a procurar em aldeias e feiras o modelo da viola campaniça ou alentejana, como 

também era conhecida, e foi nas festas Tradicionais de Amoreiras-Gare que a encontrou, a 
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acompanhar o seu cante predileto, o baldão e o despique. ----------------------------------------------  

 ---------- Passou a desenhar e a criar instrumentos respeitando a sua identidade, fá-lo com rigor 

e precisão, muita paciência e com um gosto especial que o transportou também para o campo 

das performances musicais, onde integra o popular agrupamento “Atar e Pôr ao Fumeiro”, e 

através dessa participação dá também expressão a instrumentos por si construídos. ----------------  

 ---------- E o que apreendeu e aperfeiçoou ensinou, e continua a ensinar com uma generosidade 

sem medida. O seu saber tem sido partilhado por escolas e projetos diversos, com destaque para 

os projetos das “Oficina de construção de Viola Campaniça” da AMO – Associação 

Multicultural de Odemira e do Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante ao 

Despique de São Martinho das Amoreiras.  ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os instrumentos por si construídos passaram a repovoar o Alentejo e a povoar o 

Mundo, como alguém escreveu, assumindo que enquanto houver tocadores continuará a 

construir violas campaniças num compromisso que sendo pessoal é também com a cultura 

local, e como a cultura não tem fronteiras esta sua promessa é com o seu Tempo, com o nosso 

Tempo, sendo certo que a sua arte perdurará muito graças à sua preciosa ação. ---------------------  

 ---------- Pelo reconhecimento da excecional dedicação com que abraçou este projeto de matriz 

cultural, que tanto contribuiu para preservar e valorizar os cordofones tradicionais como a viola 

campaniça, mas também a memória e a identidade das gentes e da nossa região enquanto 

território original desta manifestação artística, Daniel Inácio da Luz é merecedor da Medalha 

Municipal de Mérito do Município de Odemira. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Daniel Inácio da Luz é exemplo para todos de Mérito e Altruísmo, pela excecional 

relevância da sua dedicação a causas culturais, recreativas e humanitárias, exemplo de 

dedicação aos outros, pelo que;------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor, ao abrigo da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal de Odemira, nos termos do n.º 1 
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do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas Honorificas, delibere propor à 

Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha Municipal de Mérito, a Daniel Inácio da Luz, 

pelo reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e obra, ao serviço da 

comunidade local. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no artigo 6.º do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 12 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a)José Alberto Guerreiro, Eng.º". ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 escrutínio secreto, com seis 

votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta.” --------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com trinta votos a favor, zero votos contra, 

uma abstenção, um voto branco e zero votos nulos, num total de trinta e dois votantes. -----------  

 ----------- Ponto seis: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A 

JOAQUIM MAURÍCIO DA CONCEIÇÃO ROSA: Foi presente a proposta que seguidamente 

se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ------------------------  

 ----------- “Os Senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram 

no Período Antes da Ordem do Dia, os seguintes documentos: ----------------------------------------  

 ----------- a) Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a Joaquim Maurício da Conceição 
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Rosa; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ---------  

 ---------- Joaquim Maurício da Conceição Rosa, faleceu aos 84 anos de idade no dia 21 de 

Outubro de 2017, homem que no tempo do fascismo teve de deixar a sua terra natal, emigrando 

para terras longínquas, na luta por condições de uma vida melhor e de sustento para sua família.  

 ---------- Lutou para que o Povo da sua Freguesia tivesse trabalho, deixasse de emigrar e aqui 

fossem criadas condições para todos poderem ter o pão que lhes era negado pelos grandes 

proprietários, para além da repressão que este povo conheceu nas lutas que travaram contra a 

ditadura, de que foi exemplo a luta pelas oito horas de trabalho. --------------------------------------  

 ---------- Joaquim Maurício destacou-se na luta desde as primeiras horas após o 25 de Abril de 

1974 e naquele ano de 1975 com outros camaradas decidiram ocupar as terras dos agrários que 

pouco ou nada produziam e onde eram explorados. Trabalhavam de sol a sol quando os 

agrários entendiam dar trabalho e pagavam o que queriam, pois viviam para os lados de Lisboa 

e de vez em quando passavam pelos montes a passar férias, receberem o dinheiro da venda da 

cortiça, da venda de gados (os que tinham) e pouco mais. ----------------------------------------------  

 ---------- Joaquim Maurício com outros camaradas, naquele ano de 1975 constituiu a UCP – 

Unidade Colectiva de Produção 1918, nome que ficou célebre pela luta travada na aldeia de 

Vale de Santiago, reivindicando melhores condições de trabalho e que por essa luta o povo da 

Aldeia foi espancado, espezinhado e foram presos muitos desses trabalhadores. -------------------  

 ---------- Com a gestão rigorosa e eficaz com Joaquim Maurício à frente da UCP e outros 

Amigos, deixou praticamente de haver desemprego na freguesia, foram adquiridas máquinas, 

compraram-se gados, pôs-se a terra a produzir, apostou-se em novas culturas, fizeram-se 

barragens, fizeram-se regadios, repararam-se montes, limparam-se montados, deu-se uma vida 

nova de esperança e amor a todos os que viviam na freguesia. Esta UCP foi um exemplo, das 



-40- 

09-03-2018 

mais bem organizadas no Concelho de Odemira e até no Distrito de Beja. A UCP não tinha 

dívidas e além do pagamento dos salários, distribuíam géneros alimentícios pelos trabalhadores 

e pelas famílias mais necessitadas de toda a aldeia. ------------------------------------------------------  

 ----------- A UCP foi desmantelada, o desemprego voltou à freguesia, os jovens tiveram de ir à 

procura de sustento longe da sua terra, tal como Joaquim Maurício teve de fazer, emigrando, 

deixando a sua família. O povo da Freguesia de Vale de Santiago por tudo o que sofreu e sofre 

nunca poderá deixar de reclamar que “A TERRA DEVE SER DE QUEM A TRABALHA”. ----  

 ----------- Joaquim Maurício foi um líder reconhecido, eleito Presidente da Junta de Freguesia de 

Vale de Santiago em vários mandatos, cargo que desempenhou com grande amor e dedicação à 

causa pública durante mais de uma década, juntamente com outros Amigos. Deu sempre provas 

que era possível melhorar as condições de vida de todos, através da reivindicação para 

realização de obras de saneamento básico, eletrificações, construção de estradas, arruamentos, 

melhores escolas, etc, etc, cuja realidade marcou o avanço em termos de qualidade de vida para 

todos. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destacou-se na qualidade de autarca do Concelho de Odemira, por ser amigo do seu 

amigo, reconhecido por todos os quadrantes políticos. --------------------------------------------------  

 ----------- Outra das facetas de Joaquim Maurício foi o seu amor e dedicação à arte de fazer com 

o seu “canivete” trabalhos manuais em madeira e cortiça, tendo sido sócio fundador da 

Associação de Artesões do Concelho de Odemira (CACO) onde se destacou, mostrando a sua 

arte. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sempre soube respeitar e enaltecer o seu Partido – o Partido Comunista Português, 

contribuindo ativamente na organização onde pertenceu, destacando-se pela sua frontalidade e 

amor à luta dos trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelas suas convicções, pelo seu trabalho, pela sua honestidade e competência fizeram 

dele um HOMEM que fica na história da Aldeia que o viu nascer e do Concelho de Odemira. ---  
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 ---------- Perante o que atrás se descreveu, constitui um imperativo de Justiça que a 

Comunidade reconheça e valorize publicamente o papel e a ação que Joaquim Maurício, 

Operário Agrícola, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, como democrata, 

demonstrou ao longo da sua vida sendo um exemplo para as gerações vindouras pela sua 

Dedicação, Rigor e Mérito. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho, ao serviço da 

comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a 

título póstumo a Joaquim Maurício da Conceição Rosa, representado por seus Filhos e Família.  

 ---------- Odemira, 15 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após apreciação dos documentos procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, das 

três atribuições de Medalhas Municipais de Mérito, tendo cada uma sido aprovada, por 

unanimidade, com seis votos a favor, devendo as três atribuições serem remetidas à Assembleia 

Municipal para aprovação nos termos do respetivo Regulamento Municipal.” ----------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com vinte e nove votos a favor, zero votos 

contra, duas abstenções, um voto branco e zero votos nulos, num total de trinta e dois votantes.  

 ---------- Ponto sete: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A JOSÉ DA 

SILVA VALÉRIO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta reunião: --------------------------------------------------------  

 ---------- “Os Senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram 

no Período Antes da Ordem do Dia, os seguintes documentos: ----------------------------------------  
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 ----------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- b) Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a José da Silva Valério; ------------------  

 ----------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ---------  

 ----------- José da Silva Valério, com os seus 82 anos de idade, é um Homem de causas, um 

lutador pelo desenvolvimento da sua Freguesia, pelo Bem-Estar da sua população, que sempre 

soube ter uma palavra Amiga para com todos os cidadãos da sua Freguesia e do Concelho. ------  

 ----------- José Valério foi um líder reconhecido, eleito nas primeiras eleições autárquicas 

realizadas em 12 de Dezembro de 1976, fez parte da Assembleia Municipal de Odemira, tendo 

nesta altura com outros Amigos e Camaradas iniciado uma grande luta pela criação da Junta de 

Freguesia de Luzianes-Gare, que veio a acontecer em 30 de Junho de 1989. ------------------------  

 ----------- Enquanto lutava pela criação da junta de freguesia, pelas grandes necessidades 

existentes em toda a freguesia, com um grupo de Amigos constituíram a Comissão de 

Moradores, que reivindicou melhorias nas condições de saneamento básico, melhorias da 

Escola, melhorias dos caminhos rurais, da grande necessidade de construção de estradas 

pavimentadas, de terrenos para um bairro municipal, etc, etc. ------------------------------------------  

 ----------- Demonstraram que a criação da Junta de Freguesia era uma necessidade, pois 

distavam 18 quilómetros da sede de freguesia Sabóia, não tinham um posto médico, nem 

médico, nem farmácia, nem uma sala para instalar provisoriamente os serviços da freguesia. 

Assim meteram mãos à obra e com jornadas de trabalho voluntário, ofertas de materiais e mão-

de-obra e ajuda do Município ergueram o edifício sede da Comissão de Moradores, passando a 

ter posto médico, sala de reuniões, salão para festas e eventos, forno de lenha, sanitários, 

esplanada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também nesse período logo após o 25 de Abril era necessário ajudar os pequenos e 

médios agricultores a organizarem-se para melhorar as condições de trabalho, produzirem mais 

e melhor, tendo-se constituído a Liga de Pequenos e Médios Agricultores da Freguesia de 
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Luzianes-Gare, adquiriram máquinas e outros equipamentos agrícolas, criaram condições mais 

humanizadas para os agricultores no interior do concelho e deram esperança aos agricultores 

que continuam a apostar e defender a agricultura, que é possível, desejável e necessária ao País.  

 ---------- Criada a freguesia naquele ano de 1989, através de eleições realizadas nesse mesmo 

ano, foi eleito Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, cargo que desempenhou até 

ao ano de 2013, com grande amor e dedicação à causa pública, juntamente com outros Amigos.  

 ---------- Por sua livre iniciativa, após mais de vinte anos no cargo de Presidente da Junta, 

passou a exercer no ano de 2014 o cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia, cargo que 

ainda desempenha em resultado das eleições realizadas em 01 de Outubro de 2017. ---------------  

 ---------- José Valério procurou e procura sempre a melhoria das condições de vida dos seus 

concidadãos, pelo que se envolveu na criação da Associação de Caçadores da Freguesia de 

Luzianes-Gare, criada em 30/09/1994, bem como na criação da Aflosserra – Associação de 

Produtores Agro-Florestais da Serra da Carqueja, criada em 07/07/2005. ----------------------------  

 ---------- Deu sempre provas que era possível melhorar as condições de vida de todos, através 

da reivindicação para realização de obras de saneamento básico, electrificações, construção de 

estradas, arruamentos, melhores escolas, etc, etc, cuja realidade marcou o avanço na qualidade 

de vida de todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Hoje existe saneamento básico, ETAR, cemitério, balneários públicos, campo de 

jogos, escola primária a funcionar, caminhos rurais arranjados, edifício da Comissão de 

Moradores, com várias valências, edifício sede da Junta de Freguesia, bairro municipal, ligação 

por caminho municipal asfaltado a Corte Brique, entre outras melhorias para o Bem-Estar da 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Valério destaca-se pelas suas qualidades de autarca, pequeno agricultor, por ser 

amigo do seu amigo, reconhecido por todos os quadrantes políticos, pelas suas convicções, pelo 

seu trabalho, pela sua honestidade e competência que fazem dele um HOMEM que ficará na 
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história da sua Aldeia e do Concelho de Odemira. -------------------------------------------------------  

 ----------- Perante o que atrás se descreveu, constitui um imperativo de Justiça que a 

Comunidade reconheça e valorize publicamente o papel e a acção de José Valério, como um 

exemplo para as gerações vindouras pela sua Dedicação, Rigor e Mérito. ---------------------------  

 ----------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho, ao serviço da 

comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a 

José da Silva Valério. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira,15 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após apreciação dos documentos procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, das 

três atribuições de Medalhas Municipais de Mérito, tendo cada uma sido aprovada, por 

unanimidade, com seis votos a favor, devendo as três atribuições serem remetidas à Assembleia 

Municipal para aprovação nos termos do respetivo Regulamento Municipal.” ----------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com trinta votos a favor, zero votos contra, 

uma abstenção, um voto branco e zero votos nulos, num total de trinta e dois votantes. -----------  

 ----------- Ponto oito: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A 

ANTÓNIO DAS CANDEIAS SILVESTRE: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ----------------------------  

 ----------- “Os Senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram 

no Período Antes da Ordem do Dia, os seguintes documentos: ----------------------------------------  

 ----------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- c) Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a António das Candeias Silvestre. ------  

 ---------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL ---------  

 ---------- António das Candeias Silvestre, com 85 anos de idade, carpinteiro de profissão, é um 

Homem de causas, um lutador pelo desenvolvimento do concelho que o viu nascer, sendo 

natural da freguesia de Santa Maria. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi eleito nas autárquicas no ano de 1982 tendo sido designado Vereador a tempo 

inteiro pelos seus conhecimentos de saber, gerir e fazer obras de construção civil, cargo que 

desempenhou durante seis anos ao serviço da Câmara Municipal de Odemira e na qualidade de 

Adjunto do Presidente da Câmara Dr. Justino Santos para a mesmas funções pelo período de 

mais de seis anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi um gestor que nas obras municipais aplicou os seus conhecimentos, 

desempenhando com amor, dedicação e grande responsabilidade tudo aquilo em que se 

envolveu. Era conhecida por muitos que com ele partilharam, a grande convicção que tinha de 

tudo fazer, com perfeição, boa camaradagem com as equipas que estiveram sob a sua 

orientação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Várias foram as equipas constituídas nessa altura - de terraplanagens, construção civil, 

cofragem, pavimentações, entre outras, que em conjunto com o Encarregado Geral Senhor 

“Zeca” e o apoio do Presidente da Câmara Dr. Justino Santos e restante Vereação, conduziu de 

forma altruísta com a resposta tão necessária que o interior do nosso concelho precisava e que 

esteve votado ao esquecimento durante muitos anos. Era necessário revitalizar o Interior do 

nosso concelho, dar esperança a quem já tinha muito pouca, pelo que só com inteligência e 

amor seria possível quebrar esse abandono e dar uma nova esperança, como veio a acontecer. --  

 ---------- A Revolução iniciada em 25 de Abril da 1974, com o Poder Local Democrático e a 

convicção de que tudo era possível transformar, foram projetadas e executadas novas Estradas, 

Caminhos, Pontes e Pontões, Pequenas Barragens, com a opinião e grande intervenção de 
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António Silvestre.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sempre que se iniciava uma estrada, António Silvestre contribuía para que os 

contactos com proprietários e rendeiros sempre se fizessem amigavelmente e fosse possível 

avançar os investimentos sem incompreensões e até na maioria das vezes sem qualquer 

pagamento monetário. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Existiu sempre ou quase sempre o acordo e tomada de medidas para suprir 

necessidades dos proprietários ou rendeiros, construindo-se pequenas barragens ou através da 

colocação de tubos ou manilhas ou o acesso ao monte para servir as pessoas e melhorar-lhes as 

condições para se manterem no Interior do concelho. ---------------------------------------------------  

 ----------- Na obra que fica, destaca-se o Jardim de Infância Nossa Senhora da Piedade e 

instalações da Congregação das Oblatas do Divino Coração, os trabalhos de todos os muros 

envolventes à atual Biblioteca Municipal, bem como o grande “anfiteatro”, com pedra 

transportada da zona da Brejeira, Várzea do Carvalho, Pereiro Grande, recolhida, selecionada e 

aplicada pelas brigadas de trabalhadores das obras municipais. ----------------------------------------  

 ----------- Para além dos referidos trabalhos, outros pela sua imponência e beleza, são de referir, 

como as obras de embelezamento na envolvente do Mercado Municipal, da Rua D. Mécia 

Agudo, do Largo José Maria Lopes Falcão, bem como as obras de toda a envolvente do Bairro 

do Simplício e Estrada da Circunvalação. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Os “muros em pedra” existentes em vários sítios da Vila de Odemira, já foram objeto 

de apreciação por diversos arquitetos e engenheiros, que reconhecem o trabalho minucioso e 

perfeito como sendo uma obra de arte, que merece ser valorizada. ------------------------------------  

 ----------- Durante as funções que desempenhou como Vereador e Adjunto do Presidente, 

colocou os seus saberes e a sua inteligência ao serviço da causa pública, com zelo, dedicação e 

amor, com grande frontalidade e uma postura de um verdadeiro democrata. ------------------------  

 ----------- Perante o que atrás se referiu, constitui um imperativo de Justiça que a Comunidade 
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reconheça e valorize publicamente, o papel e a ação que António Silvestre sempre demonstrou 

possuir, sendo um exemplo para as gerações vindouras pelo seu Amor à causa Pública, 

Dedicação, Rigor e Mérito que sempre o caracterizaram. -----------------------------------------------  

 ---------- Em reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho, ao serviço da 

comunidade Odemirense, o Município de Odemira atribui a Medalha Municipal de Mérito a 

António das Candeias Silvestre. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira,15 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- (…) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após apreciação dos documentos procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, das 

três atribuições de Medalhas Municipais de Mérito, tendo cada uma sido aprovada, por 

unanimidade, com seis votos a favor, devendo as três atribuições serem remetidas à Assembleia 

Municipal para aprovação nos termos do respetivo Regulamento Municipal.” ----------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com trinta e um votos a favor, zero votos 

contra, duas abstenções, zero votos brancos e zero votos nulos, num total de trinta e três 

votantes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: PIER (PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL) DA 

ENTRADA DA BARCA - RECONHECIMENTO DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO 

DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

reunião:-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0112-2018 - PIER DA ENTRADA DA BARCA: 
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RECONHECIMENTO DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS 

DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 680/2018, de 09 de fevereiro de 2018, proveniente da 

Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, na qual constam os fundamentos técnicos com 

vista à instrução do procedimento previsto no artigo 21.º do Regime Jurídico da REN, de 

reconhecimento de Relevante Interesse Público, para viabilizar as ações previstas no PIER da 

Entrada da Barca nas áreas da REN. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nessa conformidade, propõe-se: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Apreciar e deliberar sobre a proposta de reconhecimento do Interesse Público 

Municipal da elaboração e execução das ações previstas no PIER da Entrada da Barca, a 

remeter à aprovação da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Apreciar e deliberar sobre o reconhecimento da inexistência de localização 

alternativa e das vantagens ambientais das ações previstas na área de intervenção do PIER da 

Entrada da Barca. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 

reconhecimento da inexistência de local alternativo e das vantagens ambientais das ações 

previstas na área de intervenção do PIER da Entrada da Barca. Mais deliberou, por 

unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.” --------  

 ----------- O Senhor Cláudio Percheiro fez a seguinte intervenção, em nome dos eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “PIER DA ENTRADA DA BARCA - RECONHECIMENTO DE RELEVANTE 

INTERESSE PÚBLICO DA OCUPAÇÃO DE ÁREAS DA RESERVA ECOLÓGICA 

NACIONAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em primeiro lugar e tal como os Vereadores da CDU fizeram votando a favor do 
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Plano de Intervenção no Espaço Rústico da Entrada da Barca e no Reconhecimento de 

Relevante Interesse Público da ocupação de áreas da Reserve Ecológica Nacional, os eleitos da 

CDU nesta Assembleia Municipal também vamos votar favoravelmente. ---------------------------  

 ---------- Porque conhecemos e apreciámos o Plano entregue aos nossos Vereadores, porque 

dialogámos com residentes e pescadores, podemos dizer que esta proposta parece responder em 

parte aos desejos dos pescadores que desejam ver aquela área reconvertida, de forma a 

proporcionar condições dignas a quem ali desenvolve a sua atividade. -------------------------------  

 ----------  Embora não esteja agendada para apreciação a proposta de Regulamento do Plano 

que foi entregue, é nosso entendimento que são muitos os artigos que estão incompletos, que 

devem definir claramente aspetos importantes. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Deixa a proposta apresentada de Regulamento um campo aberto, muito indefinido, 

permissivo e severo em alguns casos, vejamos: ----------------------------------------------------------  

 ----------  - permitem-se alterações de uso das edificações afetas aos armazéns de aprestos de 

pesca - para uso comercial ou de serviços; ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - diz-se sem prejuízo do uso habitacional das construções existentes, que as novas 

construções habitacionais destinam-se única e exclusivamente ao realojamento dos habitantes 

da comunidade piscatória do aglomerado, não se destinando exclusivamente a pescadores, 

permitindo assim que outras pessoas possam ter uma casa de habitação na área de recuperação, 

reconversão e valorização, local de grande valor ambiental, paisagístico, dos mais bonitos da 

Costa Alentejana; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - propõe-se que tenha de se fazer prova de que o pescador ou residente apenas tenha 

de fazer prova de que não possuí outra habitação na área do PIER em momento anterior ao 

respetivo período de discussão pública, mas admite-se que fora daquela área possam ter outras 

habitações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - fala-se que as coberturas das casas  são de uma única água e têm de ser em barro 
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envelhecido ou colmo, nós pensamos que esta solução poderia ser outra mais utilizada e 

tradicional do concelho; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Obriga-se que as fachadas têm de ter elementos decorativos, nomeadamente socos, 

platibandas, barras da mesma cor e branco, a nosso ver trata-se de uma afronta à tradição do 

nosso Concelho e do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Exige-se, que as caixilharias das construções serão obrigatoriamente em madeira à 

cor natural, esta imposição obriga à remodelação, demolição dos existentes. Perguntamos quem 

assume esses custos? ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo o que atrás referimos são talvez dos aspetos menos significativos e que é 

possível corrigir ou não caso assim não se entenda. ------------------------------------------------------  

 ----------- Mas falemos do que consideramos mais significativo e que nos parece merecer 

alguma ponderação: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 – Admite-se que o proprietário do terreno possa avançar no sistema de cooperação 

com o Município na execução do Plano e se no prazo de 90 dias e na falta de entendimento o 

Município pode adotar o sistema de imposição administrativa, na totalidade ou em parte da 

área, através da expropriação; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 – Admite-se a redistribuição de benefícios e encargos com repartição de custos de 

urbanização e compensações ao proprietário pela cedência de parcelas; ------------------------------  

 ----------- Mas, Senhor Presidente----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Parece-nos que nada se diz se após o Plano aprovado e o proprietário assim entender, 

que ele não possa sozinho proceder à urbanização, cedendo as parcelas para os aprestos, 

espaços verdes, etc. Que interpretação faz o Sr. Presidente perante o que consta no 

regulamento? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caso tal venha a acontecer, quem suporta os custos das condutas de água do sistema 
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de abastecimento público, do sistema de tratamento de águas residuais, desde as captações de 

água, etar, até ao aglomerado? -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Presidente não está de acordo connosco de que as habitações a serem construídas 

devem ser pela Câmara Municipal? -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Evitar-se-iam especulações, negociatas, heranças, partilhas, vendas, penhoras, cujo 

resultado final será que o espírito de realojar pescadores, dar-lhes um aglomerado com muita 

dignidade, passaremos a ter outros utilizadores que apenas o que precisam é ter dinheiro para as 

adquirir o que tanto motivou o empenho da Autarquia? -------------------------------------------------  

 ---------- Ou será que o que vamos assistir é a Câmara ceder apenas o projeto e os pescadores 

ou pseudo pescadores constroem, registam tudo em seus nomes e passado algum tempo 

vendem e o espírito da intervenção acaba? ----------------------------------------------------------------  

 ---------- E quanto aos aprestos estão assegurados pelo POLIS quanto à sua construção e serão 

propriedade de quem?-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E os equipamentos de restaurante existentes que ocupam há dezenas de anos área 

superior ao previsto no POPNSACV (+200 m2) vão ser amputados das áreas que excedam esse 

limite? --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E quanto à habitação do proprietário do terreno também vai ser amputada na área de 

construção? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Presidente de uma coisa não temos dúvidas, aquela é de facto uma área que 

merece e deve ser intervencionada, é de relevante Interesse Público, para viabilizar as ações 

previstas no PIER da Entrada da Barca, devendo por isso ser-lhe reconhecida essa figura 

prevista no Regime Jurídico da REN. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esperamos, Sr. Presidente, que esta nossa contribuição possa servir para que tudo seja 

devidamente acautelado e ponderado, estando nós disponíveis para novos contributos caso 

assim considere aceitável.”. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que relembrou que o que 

estava para deliberação da Assembleia Municipal era a declaração de Interesse Público 

Municipal, no entanto agradeceu os contributos, referindo que podem fazer chegar por esta ou 

outra via, no sentido de melhorar a implementação do PIER. Referiu que a maior preocupação 

na elaboração daquele PIER é a possibilidade de se dar uma relevância e qualidade maior a 

uma importante povoação do concelho de Odemira, a Entrada da Barca. Relembrou que a pesca 

ainda é atualmente uma atividade muito relevante no concelho de Odemira, não só pelos 

números que apresenta, mas principalmente pelo contributo indireto que presta, através do 

pescado que é comercializado nos restaurantes, tornando-se numa atratividade e no que 

diferencia a oferta gastronómica do concelho. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vereador Pedro Ramos que informou que o PIER da Entrada da 

Barca ainda se encontra na fase de plano, sendo prematuro estarem a falar sobre questões 

relativas a pormenores das habitações, porque o que estava agora em causa era a mancha de 

implantação, uma vez que a zona está inserida em REN – Reserva Ecológica Nacional. 

Informou ainda que as áreas, nomeadamente relativas às habitações e aprestos, foram efetuadas 

com base no levantamento feito nos anos dois mil e catorze - dois mil e quinze pela equipa do 

Polis, onde foram identificados os agregados familiares que lá vivem, as casas de primeira e 

única habitação e possíveis casas que pudessem ser realojadas por estarem em Domínio Publico 

Marítimo. Informou também que os quinze aprestos de pesca foram previstos tendo em conta o 

número de pescadores com embarcações no local, acrescido da possibilidade de progressão. ----  

 ----------- Por último, referiu que o Regulamento ainda não estava concluído, pelo que seriam 

analisados os contributos. Disse também que as habitações vão ser construídas de acordo com a 

arquitetura regional, de rés-do-chão, similares à intervenção ocorrida na Azenha do Mar. --------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto dez: PROJETO DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DOS CAMINHOS 

AGRÍCOLAS DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO MIRA (CV1-13, CV1-15, 

CV1-14 2º TROÇO, CV1-17 E CVST-251) - RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta reunião: --------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0099-2018 - PROJETO DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO 

DOS CAMINHOS AGRÍCOLAS DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO MIRA 

(CV1-13, CV1-15, CV1-14 2º TROÇO, CV1-17 E CVST-251), ENVIADO PELA ASSOCIAÇÃO 

DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA: RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 626-2018, datada de 07 de fevereiro de 2018, 

proveniente da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando conhecimento que os serviços da 

Associação de Beneficiários do Mira formalizaram junto do PDR (Programa de 

Desenvolvimento Rural) 2020 uma candidatura com vista a procederem à beneficiação de 

alguns caminhos vicinais, nomeadamente, CV1-13, CV1-15, CV1-14 2º troço, CV1-17 e 

CVST-251, com o intuito de melhorar as condições de circulação rodoviária e aumentar a 

segurança nos caminhos atrás referidos. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta também da supracitada informação que os trabalhos vão incidir na tipologia de 

REN (Reserva Ecológica Nacional),pelo que se torna necessário proceder ao Reconhecimento 

de Interesse Público da obra, para que a mesma possa posteriormente ser remetida para a 

entidade promotora, nomeadamente, o Programa de Desenvolvimento Rural. ----------------------  
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 ----------- Considerando que não existe qualquer impedimento à formalização da pretensão de 

Reconhecimento de Interesse Público da obra, porque vai garantir uma série de benefícios no 

que diz respeito à circulação rodoviária, facilitando a deslocação de pessoas e bens nestas 

zonas, mas também às diversas empresas agrícolas que operam nas zonas abrangidas pelos 

caminhos em apreço, criando desenvolvimento para a economia da região e do concelho, 

propõe-se deste modo que seja dada anuência ao pedido efetuado pela Associação de 

Beneficiários do Mira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a remessa do assunto à 

Assembleia Municipal para o reconhecimento do Interesse Público Municipal da obra. -----------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que perguntou se a Câmara Municipal tinha 

efetuado algum levantamento quanto aos custos adicionais diretos que irão recair na Câmara 

Municipal e nas Juntas de Freguesia onde vão realizar-se as intervenções. --------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que a Câmara 

Municipal vem debatendo desde há algum tempo a possibilidade de se efetuar melhorias nos 

caminhos vicinais que antigamente eram de acesso a habitações e atualmente transformaram-se 

em autênticas vias para transporte dos produtos das empresas. Referiu-se ainda à grande 

dificuldade de manter os caminhos, com aquelas características e o atual uso, permanentemente 

transitáveis. Informou também que face à possibilidade de formalizar uma candidatura ao PDR 

2020 – Programa de Desenvolvimento Rural e não sendo os municípios entidades elegíveis, a 

Associação de Beneficiários do Mira decidiu candidatar-se, apelando à colaboração do 

Município de Odemira. Nesse sentido, a Associação de Beneficiários do Mira ficará 

responsável pela execução das obras, cuja taxa de comparticipação é de cem por cento, e o 

Município de Odemira ficou responsável pelo levantamento das autorizações dos proprietários 



-55- 

09-03-2018 

dos terrenos onde estão inseridos os caminhos. A futura conservação dos caminhos ficará da 

responsabilidade do Município de Odemira. --------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que referiu que se tratavam de caminhos muito 

deteriorados com algum betuminoso, com cerca de trinta anos de execução, na altura 

construídos ao abrigo do Programa entre o Mira e o Guadiana. Lamentou que muitos caminhos 

que estão em terra continuem sem ser pavimentados, designadamente o caminho entre a 

Zambujeira do Mar e o Carvalhal, com enorme prejuízo especialmente para os residentes. Por 

último, referiu que esperava que o projeto em causa traduzisse uma intervenção mais valorativa 

em relação à dignidades da população que reside naquela zona, afetados pelo pó no verão e 

pela lama no inverno. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor António Afonso que concordou quando foi referido na última 

intervenção que o projeto devia ser mais ambicioso, no entanto relembrou que existiam 

impedimentos legais que ao longo dos anos têm travado as intervenções mais significativas nos 

caminhos em área de Parque Natural, uma vez que referem que caminhos paralelos à costa não 

são possíveis de pavimentar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Cláudio Percheiro que relembrou que o processo estava 

para deliberação da Assembleia Municipal de reconhecimento de Interesse Público Municipal 

precisamente porque se trata de uma exceção à norma que possibilita a intervenção naqueles 

caminhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que o 

caminho entre a Zambujeira do Mar e o Carvalha (CV1-11) não constava no ofício da 

Associação de Beneficiários do Mira, mas estava no projeto de execução como caminho a 

intervir com betuminoso. Discordou quando foi referido que o projeto tinha poucos 

melhoramentos nos caminhos existentes, uma vez que cerca de dois terços da intervenção 

proposta era referente à colocação de betuminoso em novos caminhos e cerca de um terço seria 
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referente à conservação de caminhos betuminosos existentes. -----------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com vinte e um 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 pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto onze: INSTALAÇÃO DE CENTRAIS SOLARES DE VILA NOVA DE 

MILFONTES 1 E 2: APRECIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER RELATIVO AO 

CARÁCTER ESTRATÉGICO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0003-2018 - EMISSÃO DE PARECERES SOBRE A 

INSTALAÇÃO DE CENTRAIS SOLARES DE VILA NOVA DE MILFONTES 1 E 2 ----------------  

 ----------- Foi presente o e-mail com o NIPG: 33772/17, datado de 20 de dezembro de 2017, 

enviado pela empresa de energias renováveis Generg SGPS, a solicitar a emissão de parecer da 

Câmara Municipal de Odemira, relativo ao carácter estratégico da instalação de duas Centrais 

Solares em Vila Nova de Milfontes, com uma potência global estimada em 14 MW. --------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o 

assunto à Assembleia Municipal, com proposta de parecer favorável”. -------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um 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 pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 
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membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO E TABELA DE 

PREÇOS A APLICAR NA FACECO 2018: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ----------------------------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0024-2018 - PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

E TABELA DE PREÇOS A APLICAR NA FACECO 2018 ----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 44-2018, datada de 05 de janeiro de 2018, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que a FACECO - Feira das 

Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, é um evento de referência no sul 

do país. No ano transato encerrou portas com um balanço positivo, com cerca de 36 mil 

visitantes, e contou com 233 expositores.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que a 28.ª edição da FACECO realiza-se nos 

dias 20, 21 e 22 de julho, e pretende manter a forte aposta na representação das atividades 

económicas e culturais do Concelho, bem como dar continuidade à apresentação das Políticas 

Municipais que contribuem para o processo de construção do desenvolvimento em Odemira. ---  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com a alíneas e) e ff) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da proposta de Normas de 

Funcionamento e da Tabela de Preços a aplicar na FACECO 2018, bem como a posterior 

remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos e para os efeitos 

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da referida Lei. -------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

 ---------- 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 vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 
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Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ----------- Ponto treze: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS(OS) 

CONSELHEIRAS(OS) MUNICIPAIS JOVENS: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ----------------------------  

 ----------- “12 - ASSUNTO N.º 0081-2018 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DAS(OS) CONSELHEIRAS(OS) MUNICIPAIS JOVENS ------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 405, datada de 26 de janeiro de 2018, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que a Câmara Municipal de 

Odemira, de acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, considera que é essencial 

potenciar a participação das/os munícipes, assim como a sua responsabilidade cívica e, deste 

modo, tem definido políticas que procuram responder a este desafio. ---------------------------------  

 ----------- O Conselho Municipal de Juventude de Odemira, tendo em conta a Lei n.º 8/2009, de 

18 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, surge 

por iniciativa da Câmara Municipal de Odemira, visando proporcionar às/aos jovens munícipes 

um espaço aberto de debate/ construção de propostas de políticas públicas de juventude, 

partilha de oportunidades, opiniões e de incentivo ao seu direito à participação e à cidadania. ---  

 ----------- Sendo a Juventude uma área/um setor com grande potencial no Concelho de Odemira, 

e existindo um projeto na área da juventude de seu nome Odemira Acredita em Ti que trabalha 

as questões relacionadas com os/as jovens do Concelho de Odemira, nomeadamente a 

valorização do papel das/os jovens no Concelho de Odemira, permitindo, incentivando e 

apelando à sua participação cívica, surge a proposta de criação de um grupo de jovens 

residentes no concelho de Odemira, com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos, 
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provenientes de diferentes locais do território do concelho, que procura incentivar a 

contribuição da população juvenil para a construção, desenvolvimento e participação de uma 

política de juventude municipal adaptada às necessidades e potencialidades das/os jovens 

odemirenses.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, as/os Conselheiras/Conselheiros Municipais Jovens, enquanto representantes 

das/os jovens de determinado território, constituem-se como elementos de referência e de 

trabalho conjunto com a equipa técnica do Município com responsabilidade na área da 

juventude e, de acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, toma lugar no Conselho Municipal de 

Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto isto, foi levada a Reunião de Conselho Municipal de Juventude no passado dia 

25 de janeiro do corrente ano, a proposta de Alteração ao Regulamento Das/os Conselheiras/os 

Municipais Jovens, realizada por uma comissão constituída por conselheiras/os para o efeito, 

para sua apreciação, sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes. ------------  

 ---------- Neste sentido, propõe-se que em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da Proposta de alteração ao Regulamento 

Das/os Conselheiras/os Municipais Jovens, devendo o assunto posteriormente ser remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

 ---------- 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 vinte e um 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 pelo Partido Social Democrata e um voto a 
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favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ----------- Ponto catorze: NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “9 - ASSUNTO N.º 0108-2018 - NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 696-2018, datada de 12 de fevereiro de 2018, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no âmbito da 

publicação do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 41/2003, de 22 de agosto, pela Declaração de Retificação n.º 13/2003, de 11 de outubro, e 

n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio, que regulamenta 

os Conselhos Municipais de Educação e aprova o processo de elaboração de Carta Educativa, 

torna-se necessário proceder à nomeação do Conselho Municipal de Educação de Odemira. -----  

 ----------- Os Conselhos Municipais de Educação são uma instância de coordenação e consulta, 

“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”, de acordo com o definido no artigo 3.º do referido diploma, 

estando as competências definidas no artigo 4.º. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Os Conselhos Municipais de Educação são nomeados por deliberação de Assembleia 

Municipal, de acordo com o definido no artigo 6.º do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro.  -  

 ----------- Assim, nos termos do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, e de harmonia com o 

disposto nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do n.º 1 e das alíneas a) a p) do n.º 2 do Artigo 5.º, 
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propõe-se a criação do Conselho Municipal de Educação de Odemira, com a composição 

constante no quadro anexo à informação suprarreferida, uma vez que a anterior, de acordo com 

o Regimento interno, nomeadamente do Artigo 5.º, define que o Conselho Municipal de 

Educação de Odemira é nomeado pelo período correspondente ao mandato autárquico. ----------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a sua posterior remessa à 

Assembleia Municipal, de harmonia com o disposto na alínea s) do n.º 1 do art.º 25 da Lei 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 vinte e um 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 pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ---------- Ponto quinze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANO INTEGRADO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES 

CENTRAIS NA EDUCAÇÃO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do compromisso 

plurianual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0091-2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PLANO INTEGRADO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES 

CENTRAIS NA EDUCAÇÃO: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL ------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4326-2017, data de 06 de dezembro do ano dois mil e 

dezassete, proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, elaborada pelo júri do 
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procedimento, na qual consta o Relatório Final relativo à aquisição de serviço em apreço, do 

qual se conclui que é intenção adjudicar a referida aquisição à empresa Euroyouth Portugal, 

Unipessoal, Lda., pelo preço de 22.000,00€ (valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor). 

 ----------- Foi igualmente presente a informação n.º 458-2018, datada de 30 de janeiro do ano 

dois mil e dezoito, proveniente da Divisão de Gestão Interna, onde consta que estando prevista 

a assunção de compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar autorização prévia à 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, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------------------  

 ----------- 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 deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão para solicitar esclarecimentos relativamente ao 

procedimento, designadamente quem eram os “agentes centrais na educação” e ao facto de no 

Relatório Final não terem sido excluídas duas empresas que concorreram com valores acima do 

preço base. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que o preço base determina o valor máximo que a instituição estava 

disposta a pagar, o qual é do conhecimento de todos os intervenientes no concurso, pelo que 

não se percebe porque dois concorrentes apresentaram valores superiores correndo o risco de 

serem excluídos do concurso. Relembrou também que no Relatório Final constava que na 

avaliação efetuada não eram indiciadas práticas que violassem a concorrência. ---------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que perguntou se já existia algum levantamento 

das necessidades de formação nas escolas do concelho de Odemira e se estava prevista alguma 

formação a nível europeu. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que concordou com o 
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Senhor Arménio Simões quanto a exclusão das propostas acima do preço base, porém 

relembrou que a decisão final de adjudicação seria ao mesmo candidato. Referiu ainda que a 

apresentação de valores acima do preço base, por vezes, indica desinteresse do concorrente. ----  

 ---------- Interveio o Senhor António Afonso que relembrou que a deliberação da Assembleia 

Municipal era apenas referente à autorização da plurianualidade da despesa. Informou ainda 

que a Assembleia Municipal não tinha competência em matéria do procedimento e atendendo 

ao valor, apesar de compreender as preocupações, a competência provavelmente nem era do 

Presidente da Câmara Municipal, mas sim de um Vereador. -------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Vereadora Telma Guerreiro que informou que os agentes centrais 

na educação são essencialmente os professores e os diretores das escolas e já existe um trabalho 

que deu origem a uma candidatura proposta pelos Agrupamentos de Escolas, com o objetivo de 

promover a mobilidade de professores para formação em outros países. Informou ainda que 

estava a ser elaborado o levantamento do que era necessário em termos de formação de 

professores, em proximidade com o diretores das escolas. ----------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que referindo-se à intervenção do Senhor 

António Afonso, informou que a intervenção de qualquer membro da Assembleia Municipal 

poderia ir mais além do que estava em apreciação. Referiu ainda que julgava que o Código dos 

Contratos Públicos não permitia o preço abaixo do preço base. ----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que referiu que a exclusão 

das duas propostas não causaria qualquer alteração no vencedor do concurso, no entanto 

propunha que posteriormente fosse verificado pelos Serviços Jurídicos do Município de 

Odemira a pertinência de se alterar o Relatório Final. ---------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 
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voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou uma Declaração de Voto 

escrita que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------------------------  

 ----------- DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Votamos contra porque consideramos não ser necessário pagar a uma empresa 

externa, uma quantia tão avultada, por trabalho que é realizado pelos Agrupamentos Escolares 

todos os anos. Que neste caso concreto é uma falta de respeito pelo trabalho já realizado pelas 

escolas. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caso estejamos a falar do projeto Aprender Juntos com Erasmus+ - AJE+, toda a 

informação esta disponível no site do OdeTE e o que lá se encontra foi feito com os recursos do 

concelho.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dezasseis: DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS 

E PAGAMENTOS EM ATRASO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para apreciação de acordo com o 

estabelecido na alínea c) do número dois do artigo 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março: -----  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0040-2018 - DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA) -------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 234-2018, datada de 15 de janeiro de 2018, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Contabilidade e Tesouraria, bem como as declarações emitidas de 

acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março 

(Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso): ------------------------------------------------------  

 -----------  - Compromissos plurianuais existente a 31 de dezembro de 2017; ------------------------  

 -----------  - Pagamentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017; ----------------------------  

 -----------  - Recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2017. --------------------------  
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 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, 

por unanimidade, a remessa do assunto à Assembleia Municipal para o mesmo efeito.” ----------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção. A Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezassete: ELEIÇÃO DE UM AUTARCA DE FREGUESIA PARA A 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO CINEGÉTICO MUNICIPAL DE ODEMIRA – 

MANDATO 2017/ 2021, NOS TERMOS DA ALÍNEA E) DO N.º 2 DO ARTIGO 157º DO 

DECRETO-LEI N.º 02/2011, DE 06 DE JANEIRO: Foi presente o ofício número trezentos e 

sessenta e dois, datado de dezasseis de janeiro do corrente ano, enviado pelo Município de 

Odemira, que ficará arquivado no maço de documentos desta reunião, no qual era solicitada a 

indicação de um autarca de freguesia para integrar a nova composição do Conselho Cinegético 

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

 ---------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos 

presentes propostas para a eleição em causa. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que, em nome dos Eleitos pelo Partido 

Socialista, apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- “PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira propõem o 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, Dário Guerreiro, como representante dos 

Presidentes de Junta de Freguesia no Conselho Municipal Cinegético. -------------------------------  

 ---------- Odemira,23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal” ------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que, em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, propôs verbalmente a indicação do Senhor Florival Matos Silvestre, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago. --------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das duas propostas 

apresentadas, por escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo quinquagésimo 

quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: três; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: Proposta do P.S.: vinte e três; --------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: Proposta da C.D.U.: sete. -------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, foi eleito para integrar a composição do Conselho Cinegético 

Municipal de Odemira por maioria relativa, o Senhor Dário Filipe Conceição Guerreiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio. -------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dezoito: ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE(S) DAS FREGUESIAS DO 

CONCELHO PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS, NOS TERMOS DA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO 

ARTIGO 3.º-D DA LEI N.º 76/2017, DE 17 DE AGOSTO: Foi presente o ofício número 

quatrocentos e catorze, datado de dezassete de janeiro do corrente ano, enviado pelo Vice-

Presidente do Município de Odemira, que ficará arquivado no maço de documentos desta 

reunião, no qual solicitava a designação de representante(s) das freguesias para integrar a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Odemira, de acordo com a 

alínea b) do número um do artigo três D  da Lei número setenta e seis barra dois mil e 

dezassete, de dezassete de agosto.---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Mesa da Assembleia Municipal rececionou apenas uma Proposta apresentada pelo 

Senhor Francisco Martins, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira propõem a 

seguinte lista de Representantes na Comissão Municipal de Florestas Contra Incêndios: ----------  

 ----------  - Teresa Bernardino – Presidente de Junta de Freguesia de Luzianes-Gare; -------------  

 ----------  - Fernando Parreira – Presidente de Junta de Freguesia de São Luís; ---------------------  

 ----------  - Nuno Duarte – Presidente de Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras; ---  

 ----------  - Fernando Guerreiro – Presidente de Junta de Freguesia de Sabóia; ----------------------  

 ----------  - Dário Guerreiro – Presidente de Junta de Freguesia de São Teotónio. ------------------  

 ---------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal”. ------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o seguinte 

resultado:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: zero; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: trinta; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: um; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): dois. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 vinte e um 
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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 pelo 

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

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

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram vinte e três horas e quarenta e sete minutos do dia nove de março 

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, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


