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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

DOZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: --------------------------------------  

 ---------- Ao décimo segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se 

na Sala treze, Bloco A, da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, em Odemira, a 

segunda reunião da sessão ordinária de setembro 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 setembro que 

teve lugar no passado dia vinte e oito de setembro, e pretende dar continuidade ao tratamento 

do ponto número três do Período Antes da Ordem do Dia, bem como aos pontos números um, 

cinco, nove e dez do 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 cinco: Aquisição de Serviço de Consultadoria Jurídica no domínio do 
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Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo: Autorização do Compromisso 

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

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

 ----------- Ponto nove: Prémios de Atividade Desportiva - Época 2018/2019: Lista Definitiva: 

Autorização do Compromisso Plurianual. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Designação de um representante da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão Local para a Interculturalidade. -----------------------------------------------------------------  

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

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

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, António Manuel Viana Afonso, 

Arménio Guerreiro Simão, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Eufémia 

José Parreira Pereira Costa (Tesoureira da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, em 

substituição do Senhor Francisco António Caetano Lampreia, Presidente da referida Junta), 

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 Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, João Pedro 

Guerreiro Costa Vilhena (Secretário da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, em 

substituição do Senhor Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Presidente da referida Junta), 

Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, 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, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro 

Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Pedro Miguel Correia da 

Silva, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência das Senhoras 

Ana Sofia Pacheco Soares, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias e Teresa Alexandra Pereira 
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Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. --------------------------------------  

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

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

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas ao Senhor Pedro 

Miguel Correia da Silva que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e septuagésimo nono 

da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e 

republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a 

substituir o Senhor Manuel António Dinis Coelho, eleito pelo Partido Socialista. ------------------  

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

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Pedro Miguel Viana 

Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e Sara Cristina Ramos Marcelino e 

Ana Lúcia Salgado Vaz, Vereadoras eleitas pela Coligação Democrática Unitária. ----------------  

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

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

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

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

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

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que neste ponto seria dada 

continuidade às intervenções referentes às inscrições registadas na última reunião. ----------------  

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

apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------------------------  

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

 ---------- “PELA NÃO TRANSFERÊNCIA EM 2019 DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS 

NA LEI N.º 50/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- I. Foi recentemente publicada a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto que estabelece o 

quadro de transferências de competências para as autarquias locais. ----------------------------------  

 ----------- II. De acordo com o artigo 4.º da referida lei, esta transferência de competências e 

afetação de recursos será concretizada através de diplomas sectoriais relativos às diversas áreas. 

Tal transferência, com caracter universal e definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará 

concluída até 1 de janeiro de 2021, admitindo-se, porém, que as autarquias que não pretendam 

a transferência já em 2019 destas competências, comuniquem esse facto à DGAL, após decisão 

nesse sentido dos seus órgãos deliberativos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- III. Nos termos da Constituição, a descentralização administrativa tem que visar, entre 

outros objetivos, o reforço da coesão territorial e social, devendo traduzir-se numa justa 

repartição de poderes entre o Estado Central e o Poder Local para melhor assegurar políticas 

públicas que resolvam os problemas das pessoas e dos territórios e essa transferência de 

competências para as autarquias locais deve ser sempre acompanhada dos adequados meios 

humanos, patrimoniais e financeiros. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- IV. Nunca se poderá aceitar que as Autarquias, alegando insuficiência de meios 

humanos ou de recursos técnicos, venham a concretizar as novas competências através da sua 

concessão a entidades privadas, pondo em causa o acesso e fruição pelas populações aos 

serviços e promovendo a degradação dos mesmos. ------------------------------------------------------  

 ----------- V. Este diploma promove uma total desresponsabilização do Estado em funções 

sociais de âmbito universal como a Educação, Saúde e Cultura. ---------------------------------------  

 ----------- VI. A transferência de pessoal e equipamentos acompanhado de um financiamento 

insuficiente onerará os órgãos dos municípios com um esforço financeiro significativo, 

desconhecendo-se ainda os moldes exatos da transferência de receitas para que as Autarquias 

possam assegurar estas novas competências. --------------------------------------------------------------  

 ----------- VII. Apesar da descentralização democrática da administração pública constituir um 
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dos princípios fundamentais da organização e funcionamento do Estado (art.º 6.º n.º 1 da CRP), 

a Lei n.º 50/2018 resultou de um acordo apenas entre o Governo PS e PSD e a sua aprovação 

pela Assembleia da República teve a discordância de todas as outras forças políticas. -------------  

 ---------- VIII. Conforme o art.º 44.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto, esta lei só produz efeitos 

após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito sectorial, contudo tais diplomas 

sectoriais não foram publicados até à presente data, não permitindo assim aos municípios 

percecionar de forma objetiva e rigorosa o sentido, a extensão e o conteúdo da anunciada 

descentralização administrativa. E são ainda desconhecidos os montantes exatos das verbas a 

transferir para que as autarquias possam assegurar cabalmente essas novas competências. -------  

 ----------  IX. A transferência de competências para as autarquias locais não pode agravar as 

desigualdades territoriais e deve ocorrer apenas nas áreas em que os municípios estejam em 

melhores condições de assegurar o respetivo exercício. -------------------------------------------------  

 ---------- Pelo exposto, e também por mera cautela e por não terem sido ainda publicados os 

referidos diplomas sectoriais, a Assembleia Municipal de Odemira reunida em 28 de Setembro 

de 2018, nos termos e para os efeitos do artigo 4.º, n.º 2 a) da Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto 

e do art.º 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

DELIBERA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Não pretender a transferência de competências para o Município de Odemira no 

ano de 2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Comunicar tal decisão à Direção-Geral das Autarquias Locais; -------------------------  

 ---------- 3. Defender que a transferência das competências para as Autarquias Locais não deve 

agravar as desigualdades territoriais e deve ocorrer apenas nas áreas em que os municípios 

estejam em melhores condições de assegurar o respetivo exercício e que não será admissível 

qualquer desresponsabilização do Estado Central nas suas funções sociais de âmbito universal 

como a Educação, Saúde e Cultura. ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Bicos, 28 de Setembro de 2018 ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pedro Gonçalves” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves realçou a importância e a pertinência da Moção em causa, 

a qual pretende vincar a posição da Assembleia Municipal e sinalizar claramente ao Executivo 

Municipal e ao Governo que não estão de acordo com a transferência de competências prevista. 

Referiu ainda que apesar de não conhecerem totalmente o que será transferido, certamente não 

será o mais favorável para a Câmara Municipal e relembrou a expressão utilizada pelo Senhor 

Presidente da Câmara na última reunião deste Órgão, onde referiu que a Câmara Municipal 

seria “o moço de recados” do Estado. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que considerou que não deviam negar à partida um 

diploma que ainda não se conhece, porque apesar de conhecerem as competências a transferir 

para as autarquias, desconheciam a correspondente afetação de recursos, sejam eles financeiros, 

humanos ou outros. Considerou ainda que deveria ser a Câmara Municipal a pronunciar-se 

primeiro sobre o assunto e só posteriormente a Assembleia Municipal tomariam uma posição 

que seria mais avalizada, pois estaria dotada de mais informação.  ------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Pedro Gonçalves que discordou da anterior 

intervenção, considerando que “o perigo era deixar a porta aberta para o que se desconhece”. 

Por fim, realçou a divergência de opinião entre a bancada dos eleitos pelo Partido Socialista na 

Assembleia Municipal e o Senhor Presidente da Câmara Municipal, na sequência da 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal na última reunião daquele Órgão. -------  

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

rejeitada por maioria, com dezassete 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, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando 
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estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. Foram apresentadas as 

seguintes Declarações de Voto escritas: -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelos membros eleitos pelo Partido Socialista – “Os eleitos do P.S. votaram contra a 

Moção do Bloco de Esquerda por entenderem ser extemporânea uma tomada de posição neste 

momento, pois segundo o artigo 4.º da Lei 50/2018, a Assembleia Municipal só se pronuncia 

depois da Câmara Municipal o fazer. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de conhecermos em pormenor os diplomas de âmbito setorial que definem em 

concreto o processo de transferência, assim como a natureza e forma de afetação dos 

respetivos recursos, tomaremos a nossa posição.” -------------------------------------------------------  

 ---------- Pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata – “Os eleitos do Partido Social 

Democrata, nos termos do regimento e das atribuições e competências que por Lei lhes são 

conferidas, apresentam a seguinte declaração de voto relativamente à moção “Pela não 

transferência em 2019 das competências previstas na Lei n.º 50/2018”, apresentada pelo eleito 

do Bloco de Esquerda a esta Assembleia: Por causa da pouca capacidade do Governo em 

trabalhar assertivamente, não conseguiu criar atempadamente as condições para a 

regulamentação da transferência de competências e não clarificou os montantes financeiros 

que as suportam. Por culpa do Governo ficou prejudicada a aplicabilidade e a eficácia do 

cumprimento das datas definidas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PSD lamenta mais uma vez que o Governo não tenha trabalhado em tempo para 

que o processo de descentralização, mesmo que pouco ambicioso, ainda esteja nesta data sem 

condições para avançar.” ------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 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 N.º 2 DO 
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ARTIGO 25.º DA LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um 

de junho a trinta e um de julho do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos 

da presente reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que referindo-se à sexta página do Relatório de 

Atividades, informou que havia um lapso na primeira linha do quadro, porque a “aquisição de 

produtos biológicos à base de enzimas e /ou bactérias” não poderia ter como fornecedor a 

“Impresa Publishing, S.A.”. Por último questionou qual a utilização daquele tipo de serviço 

pelo Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que se tratava de um 

lapso e que o fornecedor daquele serviço era a “Imporquímica, Lda.” constante na linha abaixo, 

pelo que o documento seria corrigido e remetido posteriormente à Assembleia Municipal para 

conhecimento. Informou ainda que aquele produto era utilizado nas Estações de Tratamento de 

Águas Residuais, especialmente durante a época mais quente do ano, para redução de odores. --  

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

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

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

 ----------- Ponto cinco: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA NO 

DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: 

Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião, para autorização do compromisso plurianual: ----------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0361-2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO: COMPROMISSO PLURIANUAL --------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1247-2018, datada de 19 de março de 2018, elaborada 
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pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

contrato na modalidade de avença com "Dulce Lopes, Lda.", pelo período de um ano. Foi 

igualmente presente a informação n.º 2358-2018, datada de 29 de maio de 2018, elaborada pela 

Divisão de Gestão Interna, referente à obrigação da autorização prévia do compromisso 

plurianual para a aquisição supra pela 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 autorização do compromisso plurianual. ---------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal de Odemira para autorização do compromisso 

plurianual.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

qual foi aprovada por maioria, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito 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 membros da Assembleia 

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

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

 ---------- Antes de se passar para o tratamento do assunto seguinte, os Senhores Francisco 

Martins, Pedro Almeida e Pedro Paleta, eleitos pelo Partido Socialista, declararam 

impedimento por pertencerem a associações que constam da respetiva proposta, não podendo 

participar na deliberação, o qual foi aceite, tendo os referidos Membros saído de sala. ------------  

 ---------- Ponto nove: PRÉMIOS DE ATIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 2018/2019: 

LISTA DEFINITIVA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 
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arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do compromisso plurianual:  

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0512-2018 - PRÉMIOS DE ATIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 

2018/2019: LISTA DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3763/2018, datada de 07/09/2018, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio - Cultural, na qual consta que na sequência da análise das 

candidaturas apresentadas no âmbito dos prémios de atividade desportiva, a Câmara Municipal 

em reunião ordinária realizada em 16/08/2018, deliberou, por unanimidade, aprovar a Lista 

Provisória dos apoios a atribuir para a época desportiva 2018/2019. ----------------------------------  

 ----------- De acordo com o Regulamento de Apoio aos Prémios de Atividade Desportiva, a 

Lista Provisória dos apoios a atribuir foi publicitada através do Edital n.º 56/2018, de 21 de 

agosto, para efeitos de reclamação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No decorrer do período de audiência prévia, através de e-mail datado de 04/09/2018, o 

Grupo Desportivo Renascente de São Teotónio solicita que sejam consideradas verbas para a 

modalidade de pool 8 e para manutenção/ reparação das viaturas do grupo, remetendo para o 

efeito os respetivos formulários de candidatura, os quais, por lapso, não foram enviados 

aquando dos restantes formulários. Analisado o e-mail do Grupo Desportivo Renascente 

entendemos que não se trata de uma reclamação, mas sim de fichas de candidatura a atividades 

regulares e a medidas de melhor associativismo, as quais deveriam ter sido formalizadas 

impreterivelmente, de acordo com o n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento de Atribuição de 

Prémios de Atividade Desportiva, e com o Edital n.º 42/2018, desta Câmara Municipal, até 31 

de julho do corrente ano. Assim e tendo ainda em conta que: ------------------------------------------  

 ----------- • A imposição de um prazo para entrega de candidaturas tem como pressuposto 

principal que todas as entidades que pretendam concorrer estejam em pé de igualdade; -----------  

 ----------- • A aceitação de candidaturas fora do prazo estabelecido equivaleria à abertura de 

práticas de discricionariedade e equidade de tratamento entre entidades concorrentes; ------------  
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 ---------- Entendemos não considerar elegíveis os formulários de candidatura ora apresentados 

pelo Grupo Desportivo Renascente de São Teotónio. ----------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o Regulamento de Atribuição de 

Prémios de Atividade Desportiva a aprovação das Listas Definitivas dos apoios a conceder para 

a época desportiva 2018/2019, as quais totalizam o valor de 171.750,00€.  --------------------------  

 ---------- Tendo ainda em conta a deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião 

ordinária realizada em 16/08/2018, prevê-se atribuir 68.375,00€ em 2018 e os restantes 

103.375,00€ em 2019, pelo que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na sua atual redação, propõe-se que o assunto seja remetido à Assembleia 

Municipal, para autorização do compromisso plurianual. -----------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda a aprovação da minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo para a época 2018/2019, a celebrar com cada entidade, e bem assim que sejam 

concedidos poderes à Senhora Vereadora Telma Guerreiro para outorgar os mesmos, em 

representação do Município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e remessa à Assembleia Municipal, para 

autorização do compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do 

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

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Voltaram a entrar na sala os Senhores Francisco Martins, Pedro Almeida e Pedro 

Paleta. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO LOCAL PARA A 

INTERCULTURALIDADE: Foi presente o email datado de vinte e quatro de setembro do 

corrente ano, enviado pela Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, do Município de Odemira, 

no qual solicitava a eleição de um representante da Assembleia Municipal para integrar a 

composição da Comissão Local para a Interculturalidade. ----------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a 

apresentação de propostas, tendo sido apresentadas duas propostas que seguidamente se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Primeira Proposta (P.S.) – “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia 

Municipal de Odemira propõem o Deputado Municipal Francisco Silva Martins, como 

representante da Assembleia Municipal do Comissão Local para a Interculturalidade.” -----------  

 ----------- Segunda Proposta (C.D.U.) – “Os membros eleitos da CDU, propõem para integrar a 

Comissão Local para a Interculturalidade o Senhor Nuno Góis”. --------------------------------------   

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das propostas em causa, 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 um; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos Brancos: zero; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Votos Nulos: zero;  --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Primeira Proposta (PS): dezanove votos;-----------------------------------------------------  

 ----------- - Segunda Proposta (C.D.U.): doze votos. ------------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto foi eleito, por maioria relativa, para integrar a composição da 

Comissão Local para a Interculturalidade o Senhor Francisco Silva Martins. -----------------------  

 ---------------------------------- 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 dezanove 

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

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes trinta 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 cinco minutos do dia doze de 

outubro 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, ----------  

 


