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 ---------- ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: ------------------------------  

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

Salão Polivalente do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes, a primeira 

reunião da sessão ordinária de junho 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 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Suspensão do mandato, por um período de seis meses, do eleito pela 

Coligação Democrática Unitária, Cláudio José dos Santos Percheiro: apreciação nos termos do 

n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro que alterou e republicou a Lei 

n.º169/99, de 18 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Apreciação e aprovação das Atas: ------------------------------------------------  

 ---------- a) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 25 de abril de 

2018; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Primeira Reunião da Sessão Ordinária de abril da Assembleia Municipal, realizada 

no dia 30 de abril de 2018; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Segunda Reunião da Sessão Ordinária de abril da Assembleia Municipal, realizada 

no dia 11 de maio de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Apreciação de Expediente. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto quatro: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho. ---------------------  

 ---------------------------- 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: 6.ª Modificação Orçamental - 2018: 3.ª Revisão ao Orçamento da 

Despesa; 4.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 3.ª Revisão ao Plano 

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

 ----------- Ponto três: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal - Primeira 

Alteração ao Mapa de Pessoal para 2018: apreciação e deliberação. ----------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 12/2018 P - Atribuição de Lote Urbano em Boavista dos 

Pinheiros: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta de alteração ao Regulamento Conselheiros/as Municipais 

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

 ----------- Ponto seis: Aquisição de eletricidade para as instalações do Município de Odemira 

alimentadas em Baixa Tensão Especial, ao abrigo de Acordo Quadro celebrado pela CC-

CIMAL: Autorização do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Pesquisa e Exploração de Hidrocarbonetos no Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina: agendado de acordo a alínea i) do art.º 10.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira, conjugado com o n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Aplicação de Produtos Químicos nos espaços públicos do concelho: 

agendado de acordo a alínea i) do art.º 10.º do Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira, conjugado com o n.º 1 do art.º 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------  

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

 ----------- Compareceram a esta reunião trinta e dois membros, a saber os Senhores Amâncio 
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Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, 

Arménio Guerreiro Simão, 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, 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, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre 

Guerreiro Paleta, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Pedro Miguel Correia da Silva, Rita 

Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Vera Lúcia Montes 

Raposo, e a ausência dos Senhores António Manuel Viana Afonso e Cláudio José dos Santos 

Percheiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte e uma horas, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião e, depois de saudar os 

presentes, agradeceu o jantar oferecido pelo Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes e convidou-o para integrar a Mesa e, bem assim, 

agradeceu na pessoa do Senhor Presidente do Instituto da Nossa Senhora de Fátima a cedência 

do Salão Polivalente do Colégio Nossa Senhora da Graça para a realização da presente 

reunião.,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 
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Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -----------  

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

não se registaram faltas injustificadas: à sessão extraordinária realizada no dia vinte e cinco de 

abril do corrente ano; à primeira reunião da sessão ordinária de abril realizada no dia trinta de 

abril do corrente ano; e, à segunda reunião da sessão ordinária de abril realizada no dia onze de 

maio do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de se passar ao Período de Intervenção do Público, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal informou os presentes que iriam proceder à tomada de posse de alguns 

Membros do Conselho Municipal de Segurança de Odemira, para o quadriénio dois mil e 

dezassete a dois mil e vinte e um, nos termos do artigo nono da Lei número trinta e três barra 

noventa e oito, de dezoito de julho, conjugado com o artigo décimo sexto do Regulamento do 

citado Conselho, cuja Ata referente à Primeira Adenda ficará arquivada no maço de 

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

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

 ------------ Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções dos seguintes 

munícipes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ 1. Alexandre Coutinho, residente no Monte da Estrada, na freguesia de Relíquias, 

congratulou-se pela realização das obras de reparação do troço da estrada entre Relíquias e 

Monte da Estrada e questionou para quando estava prevista a reparação do troço entre Monte 

da Estrada e São Luís. Sobre esta questão referiu que teve conhecimento que o projeto estava 

concluído, mas o custo da intervenção era demasiado elevado e seria considerado em dois 

orçamentos. Nessa conformidade, perguntou sobre a possibilidade de aquele troço ser alvo de 

uma intervenção de urgência, à semelhança da obra efetuada no troço da estrada entre Relíquias 

e Monte da Estrada, uma vez que se tratava de uma ligação vital, quer para os residentes 

naquela zona, quer para quem os visita. --------------------------------------------------------------------  



-5- 

29-06-2018 

 ----------- O munícipe alertou ainda para o estado piso da estrada nacional número cento e 

vinte, no troço entre Odemira e São Luís e, embora tenha conhecimento que se trata de uma 

responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, perguntou até quando a Câmara Municipal 

estaria à espera da reparação daquele troço por parte daquela empresa, relembrando que o 

interesse dos munícipes está em primeiro lugar. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, manifestou-se preocupado com a possibilidade de prospeção e 

exploração de petróleo no terceiro trimestre do corrente ano ao largo da costa vicentina e, 

apesar de ter conhecimento das iniciativas das autarquias contra aquela intenção, perguntou se a 

Assembleia e a Câmara Municipal não deveriam manifestar-se pela exigência de um estudo de 

avaliação de impacte ambiental, recusado infelizmente pela Agência Portuguesa do Ambiente. -  

 ----------- 2. António José Isaías, residente em São Luís, informou que no núcleo antigo de São 

Luís, junto ao Mercado, existe um pequeno terreno utilizado para parqueamento de carros e no 

qual estão também colocados os contentores de resíduos sólidos e os ecopontos, sabendo que 

está a ser desenvolvido um projeto para o local. No entanto, alertava para a necessidade de uma 

intervenção urgente no espaço, porque o terreno confina com a Rua Furriel Farias Graça que se 

encontra numa cota inferior e quando chove, a água inunda a rua com inertes e algumas 

habitações. Informou ainda que a referida rua tem cerca de duzentos e cinquenta metros e vinte 

e nove habitações, mas apenas existem dois sumidouros para a água, com um caudal de saída 

claramente diminuto e insuficiente, agravado com o facto de aquela rua também receber o 

caudal de águas pluviais oriundo da zona da Igreja. Nessa conformidade, reiterou o apelo para a 

beneficiação do terreno junto ao Mercado, porque não estava apenas em causa o 

embelezamento do núcleo antigo, como também a resolução de um problema que está a 

danificar os bens patrimoniais dos munícipes. ------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Filipe Manuel Silva, residente em São Luís, informou que estava a explorar o café 

no Mercado de São Luís e não tinha condições para funcionar durante a época de inverno, 
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porque a esplanada era aberta e o espaço dentro do estabelecimento era muito pequeno. Referiu 

ainda que tinha conhecimento da existência de um projeto aprovado para o espaço, mas até à 

data não foi efetuada qualquer intervenção. ---------------------------------------------------------------  

 ------------ 4. Vasco Galvão, residente em Vila Nova de Milfontes, empresário na área marítimo-

turística, referiu que atualmente a náutica de recreio para além de ser uma atividade de lazer e 

desportiva, é também uma atividade económica que está a crescer de ano para ano, e o rio Mira 

tinha um enorme potencial para o seu desenvolvimento. Disse ainda que no concelho já existem 

alguns empresários daquela área, mas as condições para desenvolver a atividade não eram as 

melhores face ao potencial que o rio tem e, por esse motivo, convidou a conhecerem as 

infraestruturas construídas em Alcoutim e sugeriu a possibilidade de serem aplicadas no rio 

Mira. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O munícipe reconheceu a importância da construção do cais de Vila Nova de 

Milfontes, mas lamentou que não fossem efetuadas ações de beneficiação, informando que 

inclusivamente os pontos de fornecimento de energia elétrica e de água não estavam a 

funcionar. Sugeriu ainda que especialmente durante a época de verão fossem estabelecidas 

regras de utilização daquele cais, limitando durante o dia a sua utilização apenas para embarque 

e desembarque de passageiros, de modo a evitar abusos. ------------------------------------------------  

 ------------ Por último, manifestou a sua preocupação com o assoreamento da barra em Vila 

Nova de Milfontes e com o subaproveitamento do cais da Casa Branca, pese embora o 

investimento efetuado nos armazéns pelo Parque Natural, os quais continuam encerrados. -------  

  ----------- 5. José Mário, residente em Vila Nova de Milfontes, reiterou as preocupações 

apresentadas pelo Senhor Vasco Galvão, referindo que o cais em Vila Nova de Milfontes devia 

ser alvo de uma manutenção corretiva e preventiva, relembrando que aquele equipamento foi 

instalado há cerca de dez anos e há quatro anos que não funcionam os pontos de fornecimento 

de energia elétrica e de água, com graves prejuízos para a sua atividade que é na área marítimo-
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turística, porque tem de lavar o barco com água salgada o que deteriora o material. ---------------  

 ----------- 6. João Saraiva, residente nos Foros do Galeado, em Vila Nova de Milfontes, 

perguntou para quando estava prevista a conclusão do restante troço da estrada naquela zona 

que havia sido prometida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Perguntou ainda para 

quando estavam previstas as obras de saneamento básico no Galeado, relembrando que aqueles 

habitantes também pagavam os impostos. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- 7. Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, entregou um Abaixo-

Assinado “Pelo impedimento do ruido provocado durante a noite pelo Bar “Manjedoura” em 

Vila Nova de Milfontes e pelo Direito ao descanso dos residentes e turistas”, o qual ficará 

arquivado no maço de documentos da presente reunião. A munícipe manifestou o seu 

desagrado face ao crescente excesso de ruido noturno que se verifica em Vila Nova de 

Milfontes proveniente dos estabelecimentos comerciais e nas ruas, que impede o descanso quer 

de residentes quer de turistas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8. Ventura Ramalho, residente em Vila Nova de Milfontes, congratulou o Município 

de Odemira pela implementação do programa Orçamento Participativo (OP), mas relembrou 

que o mesmo dependia da adesão dos proponentes e dos munícipes que apresentam e votam as 

propostas e, atualmente era difícil incentivar à participação devido à morosa concretização dos 

projetos, o que desmotiva a população. Sobre este assunto perguntou se as propostas 

vencedoras do OP que ainda se encontram pendentes seriam concretizadas até ao final do 

presente mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente perguntou para quando estava prevista a implementação do Plano de 

Trânsito de Vila Nova de Milfontes, alertando para a falta de sinalização em algumas ruas da 

vila, designadamente na Rua António Mantas, onde existem cinco passagens de peões que já 

não estão visíveis e não têm a sinalização completa. -----------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que na Avenida Marginal de Vila Nova de Milfontes tinham 
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sido colocados contentores de lixo no local, para reforço e porque os ecopontos ainda não estão 

em funcionamento, mas lamentou que os mesmos não tivessem tampas. -----------------------------  

 ------------ 9. Manuel Duarte Dias, residente no Castelão, freguesia de São Luís, veio questionar 

para quando estava prevista a limpeza do terreno em frente ao Bairro Municipal. ------------------  

 ------------ Sobre as questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

que a rede viária municipal no concelho de Odemira é muito extensa e com uma elevada 

necessidade de manutenção que depende exclusivamente do orçamento municipal, uma vez que 

o quadro comunitário de apoio deixou de financiar essas intervenções. Referiu ainda que a 

estrada municipal entre São Luís e Relíquias tem uma extensão de dezoito quilómetros e foi 

decidido fasear a sua intervenção, tendo a primeira fase entre Relíquias e Monte da Estrada sido 

recentemente concretizada. Relativamente ao troço entre o Monte da Estrada e São Luís 

informou que o projeto estava elaborado, com um orçamento no valor de um milhão e meio de 

euros, pelo que face ao elevado valor da obra, durante o corrente ano iriam apenas efetuar obras 

de manutenção do piso, e previam a concretização do projeto nos próximos dois anos. 

Relativamente à estrada nacional número cento e vinte, entre Odemira e São Luís, informou 

tratar-se de uma competência do Estado, no entanto, o Município de Odemira tem vindo a 

manifestar a sua preocupação e desagrado e, apesar dos vários relatórios, moções e reuniões 

realizadas, as Infraestruturas de Portugal, S.A. continuam a informar que estão à espera da 

assinatura do Contrato de Beneficiação, e que logo após será reparada, ainda este ano. -----------  

 ------------ Quanto à questão relativa à prospeção e exploração de hidrocarbonetos na Costa 

Vicentina informou que a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, várias entidades 

públicas e associações de natureza cívica têm manifestado junto do Governo a sua discordância 

em relação ao processo, mas os pareceres não são vinculativos. Informou ainda que 

impugnaram judicialmente o processo e pretendiam efetuar uma exposição à União Europeia. 

Revelou que tinha solicitado uma reunião com os representantes da GALP, mas até à data ainda 
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não foi agendada. O Senhor Presidente da Câmara Municipal lamentou que a Assembleia da 

Republica não tivesse ainda tomado uma posição frontal e cabal sobre aquela matéria. -----------  

 ----------- Em relação ao terreno junto ao Mercado de São Luís informou que o mesmo não 

estava na posse do Município e que apenas a casa em ruinas existente junto ao mesmo tinha 

sido adquirida pela Câmara Municipal, encontrando-se em desenvolvimento um projeto para a 

zona. O Senhor Presidente da Câmara Municipal reconheceu que São Luís tem problemas em 

relação à rede de pluviais, à semelhança de outras localidades, onde as ruas antigas estavam 

empedradas e não tinham redes de pluviais e com a colocação dos pavimentos betuminosos 

aumentou esse problema que têm estado a tentar resolver nas requalificações urbanas. -----------  

 ----------- Informou também relativamente a São Luís que o edifício do Mercado é propriedade 

da Junta de Freguesia, no entanto, o Município de Odemira estava a desenvolver um estudo 

para a envolvente exterior que incluía a esplanada do café referido pelo Senhor Filipe Silva, 

cuja solução solicitada para uma esplanada fechada está a ser avaliada, uma vez que é 

necessário salvaguardar o acesso pedonal e de viaturas ao Centro de Dia. ---------------------------  

 ----------- Quanto às questões relacionadas com a náutica, informou que o cais de Vila Nova de 

Milfontes está sob jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente, prevendo-se que seja uma 

das matérias a ser transferida para a competência dos municípios. Relembrou ainda que aos 

utilizadores daquele cais não é cobrada qualquer taxa, cujo valor poderia destinar-se às obras de 

conservação do equipamento, nem está definido qualquer regulamento de utilização. Disse 

também que iria providenciar para que fosse verificada a questão relativa à falta de 

fornecimento de energia elétrica e de água no referido cais. Referiu também que tinha visitado 

a zona ribeirinha de Alcoutim e informou que em Odemira na margem esquerda do rio tinha 

recentemente sido colocado um cais de acostagem semelhante aos utilizados no rio Guadiana. 

Em relação ao cais da Casa Branca informou que a obra foi concretizada pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas com vista à criação de um centro interpretativo, mas 
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continua encerrado, apesar do Município de Odemira ter tentado celebrar protocolos para a 

utilização e valorização daquela infraestrutura. Por último, informou que o Município de 

Odemira solicitou a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento do Rio Mira, 

desde a barragem até à foz, que inclui o levantamento das situações existentes, bem como 

propostas de investimento, que poderão ser candidatadas ao Fundo Ambiental em articulação 

com a Agência Portuguesa do Ambiente. ------------------------------------------------------------------  

 ------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse ao Senhor João Saraiva que não 

tinha efetuado qualquer promessa relativa à pavimentação de estradas no Galeado e, bem 

assim, informou que tinha sido adjudicado, através de concurso púbico, a aquisição do serviço 

de elaboração de um Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade 

Rústica de Vila Nova de Milfontes, que será articulado com a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo e com o Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas. Referiu que a concretização de infraestruturas no local está dependente da conclusão 

daquele processo e do estudo de avaliação de impacte ambiental, pelo que apenas serão 

efetuadas situações pontuais já levantadas e urgentes. ---------------------------------------------------  

 ------------ Por último, informou que o abaixo-assinado sobre o ruído proveniente do Bar 

“Manjedoura” após encaminhamento para a Câmara Municipal seria apreciado por esta ao 

abrigo da legislação em vigor. Quanto ao ruido proveniente da via pública informou que a 

responsabilidade de fiscalização é das forças de segurança, no entanto, iria participar as 

preocupações apresentadas junto das respetivas entidades com competência na matéria para que 

fosse efetuada uma fiscalização mais assídua. ------------------------------------------------------------  

 ------------ Em relação aos projetos apresentados no âmbito do Orçamento Participativo 

informou que as situações pendentes mais complexas resultam de projetos que incluem mais do 

que uma entidade ou de candidaturas pouco objetivas e cujos orçamentos, após elaboração mais 

detalhada do projeto, ultrapassaram o limite previsto, dando como exemplo a proposta referente 
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ao Pavilhão dos Alagoachos. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que pretende 

até ao final do presente ano reduzir o atraso na concretização dos projetos pendentes e 

normalizar o processo no próximo ano, para evitar frustrar as expetativas quer dos munícipes e 

proponentes quer do próprio Município. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão sobre a sinalização em Vila Nova de Milfontes colocada 

pelo Senhor Ventura Ramalho, referiu que iria solicitar aos serviços que efetuassem o 

levantamento das situações que estão em falta e, bem assim, informou que o plano de trânsito 

estava elaborado e tinha recebido os contributos da população, faltando apenas a aprovação da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu ainda o alerta efetuado em relação à colocação de contentores sem as 

respetivas tampas na Avenida Marginal e referiu que a AMBILITAL estava a proceder à 

alteração do modelo de recolha nos camiões de modo a permitir a utilização das ilhas 

ecológicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim registou a preocupação do Senhor Manuel Dias em relação à limpeza do 

terreno no Castelão e informou que face ao elevado número de solicitações tinham de 

estabelecer prioridades. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 10. António Filipe António, residente na zona da Cova das Bruxas, em São Luís, 

veio reiterar a solicitação para que fosse requalificado o caminho que liga a Rua Alexandre 

Herculano a Vale Bejinha e que há cerca de treze anos foi-lhe transmitido que quando fosse 

beneficiado a estrada municipal entre São Luís e Vila Nova de Milfontes, uma vez que tinha 

havido uma redução do valor contratado a verba seria utilizada para aquele caminho, no entanto 

nada tinha sido feito. Revelou que o caminho era muito utilizado quer por operadores turísticos, 

quer pela população em geral, que transitavam a alta velocidade, levantando muito pó no verão 

e lama no inverno, sem qualquer respeito pelos residentes na zona. O munícipe informou ainda 

que já tinha solicitado ao Município que fossem colocadas lombas com vista à redução da 



-12- 

29-06-2018 

velocidade ou “bago de arroz” no piso. --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, relativamente à requalificação urbana em Vila Nova de Milfontes, referiu 

que notava-se em algumas zonas um cheiro a esgoto e como proprietário de um alojamento 

Local era muito desagradável ouvir os clientes se queixarem do cheiro. -----------------------------  

 ------------ 11. Márcio Coelho, residente em Nave Redonda, freguesia de Sabóia, manifestou-se 

surpreendido com a natureza dos assuntos colocados na Assembleia Municipal pelo público, 

considerando que as problemáticas colocadas deviam ser apresentadas junto das respetivas 

Assembleias de Freguesia, que geralmente são pouco participadas, devendo apenas os assuntos 

da competência do Município ser ali apresentados. ------------------------------------------------------  

 ------------ Referindo-se à atribuição de subsídios no âmbito do Regulamento de Apoio às 

Atividades Culturais e Recreativas do Município lamentou que as Associações “Beira Serra” e 

“Sonhadores das Moitinhas” não tivessem visto a sua candidatura aprovada para a realização 

do Primeiro Passeio Equestre a Sul do Mira, considerando que se tratava de uma proposta 

diferenciadora e que atraía pessoas ao interior do concelho. Lamentou ainda que as 

candidaturas apresentadas pelas Comissões Fabriqueiras das igrejas localizadas naquela zona 

também não tivessem sido contempladas com apoio municipal. Revelou que compreendia que 

o Município tivesse de criar alguns mecanismos para evitar abusos, mas considerava que as 

associações em causa tinham um histórico e devia haver uma discriminação positiva, tendo em 

conta a região em que se inserem. Relembrou que a dinamização do interior atualmente 

dependia do associativismo e do pouco turismo existente, e que inclusivamente a Barragem de 

Santa Clara tinha sido construída para o desenvolvimento do litoral, embora se situasse no 

interior do concelho, mas aquela população era a que menos beneficiava daquele investimento. 

Lamentou que no interior do concelho não existissem oportunidades de trabalho para os jovens 

e manifestou o seu desacordo quando o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu em 

sessão anterior que a realidade atualmente era diferente e que os jovens podiam viajar e fazer 
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Erasmus, considerando o Senhor Márcio Coelho que o que devia ser importante era tentar fixar 

os jovens na sua terra e criar postos de trabalho.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, considerou que as Comemorações de Abril em Odemira foram “um 

fiasco” tendo em conta o número de participantes e sugeriu que fosse equacionada a 

possibilidade de efetivamente se manter a sessão solene no dia vinte e cinco de abril, mas as 

festividades serem transportadas para o fim de semana mais próximo. Sugeriu ainda que fosse 

criado um espaço coberto para guardar os barris de imperial das entidades/ associações que 

estão a assegurar os bares, para evitar que estejam ao sol durante todo o dia e, bem assim, que 

fossem colocadas mais casas de banho na zona da festa. ------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou também se o Município de Odemira tinha equacionado algum tipo de 

apoio para a requalificação de habitações no interior do concelho, uma vez que existem muitos 

edifícios degradados. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 12. António Jaques, residente em Sabóia, informou que o problema principal do 

interior era a desertificação, pois verifica-se uma diminuição constante da população e cada vez 

mais envelhecida. Nessa conformidade, perguntou que medidas políticas tem a Câmara 

Municipal equacionadas para combater essa situação, considerando que o desenvolvimento 

económico era a chave para reverter a situação. Referiu ainda que na última sessão da 

Assembleia Municipal tinha questionado o ponto de situação sobre o projeto da Antiga Fábrica 

da Moagem, considerando que se tratava de um investimento estruturante para o 

desenvolvimento de Sabóia, tendo-lhe sido dada uma resposta muito vaga e que estaria em 

estudo eventuais financiamentos comunitários. Lamentou que até à data não exista nada de 

concreto, quer da parte da Câmara Municipal, quer da parte da própria Junta de Freguesia, pelo 

que considerou que todo o “secretismo” escondia uma inércia e desleixo propositado, à espera 

que o problema seja resolvido pela inexistência de pessoas que o reivindiquem. -------------------  

 ----------- Lamentou que no concelho de Odemira as assimetrias estejam cada vez acentuadas, 
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com uma zona litoral com mais crescimento e uma zona interior cada vez mais estagnada. -------  

 ------------ 13. Dulce Lourenço, residente em Amoreiras-Gare, freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, veio reclamar a reparação urgente do acesso à sua habitação danificado pela 

empresa que está a construir a rede de abastecimento da água para aquela localidade. Alertou 

ainda para o estado em que se encontra a estrada nacional de acesso à Aldeia da Amoreiras, 

referindo que em março houve uma derrocada de terras, numa zona de curva, que obstruiu parte 

do piso e foram colocados semáforos para trânsito alternativo, os quais não se encontram em 

funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 14. Maria Manuel Gandara, residente em Vila Nova de Milfontes, informou que é 

“motard” com muito orgulho, transita pelos caminhos do concelho e é respeitadora do direito e 

do espaço das outras pessoas, lamentado que o Senhor António Filipe António tivesse 

generalizado quando se referiu às pessoas que passam na estrada junto a respetiva habitação. 

Informou ainda que também poderia falar naquelas sessões sobre os problemas que tem junto à 

sua habitação, designadamente a falta de iluminação, as ervas existentes no passeio e o facto de 

a sua porta no verão se “tornar um wc noturno”, mas preferia falar de situações que interessam 

à maioria das pessoas que vivem em Vila Nova de Milfontes. Nesse sentido, referiu que a 

Sociedade Polis Litoral Sudoeste tinha sido extinta, mas ainda existiam muitas situações por 

acabar na requalificação urbana em Vila Nova de Milfontes, designadamente na Rua Custódio 

Brás Pacheco, onde o empedrado tinha ficado a meio, assim como a orgânica do passeio e a 

colocação de árvores; no percurso do passadiço entre a zona do cais e do castelo, existiam dois 

esgotos com escorrências para o rio; e os parques de estacionamento continuavam provisórios. -  

 ------------ Manifestou ainda a sua discordância pelo facto de ter sido autorizada a instalação de 

uma esplanada numa zona destinada a estacionamento público, num terreno cheio de pó e, bem 

assim, lamentou que fosse permitido o excesso de ruido produzido por um bar junto ao um Lar 

de Idosos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Por último, informou que o número de contentores de resíduos urbanos continua a 

ser manifestamente insuficiente para recolher o lixo em Vila Nova de Milfontes. ------------------  

 ----------- 15. Sofia do Vale, residente em Vila Nova de Milfontes, entregou um Abaixo-

Assinado sobre “Dinamização de Espaço Multiusos destinado à Cultura e às Artes”, o qual 

ficara arquivado no maço de documentos da presente reunião. ----------------------------------------  

 ----------- 16. Maria Helena Medeira, residente em Vila Nova de Milfontes, referiu que foi 

efetuado um estudo sobre o desassoreamento da foz do rio Mira que demorou três anos, mas 

que face ao estado atual do rio, manifestou-se infrutífero, porque ao aumentarem a Praia da 

Franquia retiraram a corrente do rio. Nesta conformidade, questionou o que pretendiam fazer 

quando existirem “bancos de areia desde a ponte até à foz e o que vai acontecer as atividades 

marítimo-turísticas no rio”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ainda que deveria ser requalificado o cais existente na Praia da Franquia, 

porque o atual estava muito degradado e repleto de tábuas com pregos. ------------------------------  

 ----------- Por último, apelou para que as extensões/ centro de saúde no concelho de Odemira 

tivesse em atenção as condições de acessibilidades, designadamente da população idosa ou com 

mobilidade reduzida. ------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------- 17. Raul Gonçalves, da Direção do Clube Náutico do Litoral Alentejano, informou 

que continuam a lutar para que o Clube venha a ter instalações condignas e revelou que 

atualmente conseguiram colocar as embarcações numa estrutura provisória, instalada com a 

autorização dos proprietários do terreno junto ao rio. Pese embora as condições de instalação 

das embarcações, revelou que que continuavam a ter bons resultados nas provas e 

inclusivamente tinham um atleta nos nove melhores da Europa, que no domingo estará em 

Itália a disputar as finais, levando o nome de Odemira e da Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes longe. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, manifestou a preocupação com o assoreamento do rio, especialmente 
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na zona onde as embarcações estavam fundeadas, e lamentou que o técnico que elaborou o 

estudo para desassoreamento do rio não tivesse tido em conta as correntes do rio. -----------------  

 ------------ Por último, perguntou para quando estava prevista a criação de uma ciclovia entre 

Vila Nova de Milfontes e Galeado, considerando que se tratava de uma infraestrutura 

importante tendo em conta o elevado número de pessoas, especialmente de atletas do clube, que 

percorriam a pé ou de bicicleta aquela via para irem para a escola ou treinar. -----------------------  

 ------------ 18. José Cardozo, residente em Vila Nova de Milfontes, veio em representação do 

Bar “Manjedoura” pedir desculpa pelo facto de no dia de aniversário do estabelecimento terem 

excedido no ruido, mas informou que o bar estava devidamente licenciado e foi sancionado 

pelo excesso cometido. Informou ainda que a esplanada contígua à zona de estacionamento 

também estava legal e destinava-se às pessoas que se fazem acompanhar por animais ou para 

zona de fumadores. Por último, referiu que o abaixo-assinado sobre o ruido proveniente do Bar 

“Manjedoura” tinha sido subscrito por muitas pessoas que não viviam naquela zona. -------------  

 ------------ 19. Ana Isabel Maia, residente em São Luís, perguntou para quando estava prevista a 

construção do parque infantil, bem como a limpeza da vegetação no Bairro Municipal de São 

Luís. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 20. João Marinho, residente nos Alagoachos, freguesia de Vila Nova de Milfontes, 

informou que tinha investido todo o seu património numa propriedade que transformou em 

turismo rural e lamentou que desde o início do processo só encontrasse “entraves por parte da 

Câmara Municipal relativos ao desenvolvimento local”. ------------------------------------------------  

 ------------ Alertou ainda para os constantes cortes no fornecimento de água sem qualquer aviso, 

o que tem motivado muitas queixas por parte dos clientes do seu estabelecimento que lhe 

pedem o reembolso dos pagamentos efetuados. Nessa conformidade, perguntou de quem era a 

responsabilidades do pagamento daqueles danos. --------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que realmente o 
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caminho referido pelo Senhor António Filipe António tinha sido prometido há cerca de oito 

anos, mas devido à crise financeira que o país sofreu nos últimos anos, tiveram de adiar a 

execução de alguns troços, mas era objetivo do Município de Odemira requalificar o máximo 

possível dos troços existente em zonas habitadas do concelho. Relembrou ainda que dentro dos 

aglomerados urbanos o Município de Odemira tem a obrigação formal de construir as 

infraestruturas, mas fora dos aglomerado urbanos trata-se de uma vontade política referente a 

situações que vão surgindo e inclusivamente nos licenciamentos o munícipe é informado que o 

Município de Odemira não se responsabiliza pela colocação de infraestruturas no local. ----------  

 ----------- Nessa conformidade, informou que logo que possível seria concretizado aquele 

pedido, no entanto, concordava com a solução imediata de colocação de lombas redutoras de 

velocidade para minorar os impactos resultantes da passagem dos veículos. ------------------------  

 ----------- Em relação ao mau cheiro na rua em Vila Nova de Milfontes, informou que aquando 

da realização da requalificação urbana da vila verificaram a existência de erros nas ligações 

efetuadas nas redes de esgotos e de pluviais dentro das habitações particulares, que foram 

analisadas antes da intervenção, com base num levantamento exaustivo efetuado com a 

colaboração da Junta de Freguesia. Informou ainda que posteriormente, com a obra já em 

curso, foram detetadas outras situações que também já estavam a ser intervencionadas e teriam 

de ser resolvidos entre o Município de Odemira e os cidadãos, porque o empreiteiro/ Sociedade 

Polis seguiram o que estava no projeto que tinha sido elaborado com base no cadastro e 

levantamento municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à intervenção do Senhor Márcio Coelho o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal discordou quando referiu que ele tinha dado uma resposta evasiva sobre a questão do 

desenvolvimento local apresentada na referida sessão. Informou também que os programas de 

apoio municipal têm regras, limites orçamentais e âmbitos e a candidatura de um passeio 

equestre poderia ter um propósito de desenvolvimento local, mas não se enquadrava nas regras 
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estabelecidas. Ainda em relação ao desenvolvimento local no interior do concelho e mais 

concretamente à Barragem de Santa Clara-a-Velha, relembrou que já tinham sido efetuados 

alguns investimentos, designadamente a praia fluvial e recentemente tinha sido construída uma 

rampa de acesso e um cais de acostagem no núcleo náutico do plano da albufeira, permitindo 

que algumas seleções de canoagem já estivessem a treinar na barragem, o que promove 

também a viabilidade económica dos alojamentos naquela zona. --------------------------------------  

 ------------ Relativamente à falta de postos de trabalho no interior do concelho informou que 

alguns investidores queixam-se da falta de mão-de-obra no concelho e referiu que em áreas 

relacionadas com o turismo a maioria das pessoas formadas no concelho de Odemira prefere ir 

trabalhar para o Algarve, tendo em conta a oferta turística existente na região. Considerou ainda 

que o desenvolvimento do interior depende de alguns investimentos e oportunidades que não 

têm de partir apenas do Município de Odemira e não se pode estar à espera que o 

desenvolvimento seja apenas promovido com fundos públicos municipais. Referiu que o Estado 

deveria também criar incentivos de isenção de impostos a quem quisesse fixar-se e trabalhar 

nas zonas interiores. Em relação a incentivos para recuperação de casas antigas, o senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que o Município de Odemira tinha programas de 

isenção nas questões relacionadas com o licenciamento e aplicação de taxas para particulares 

ou no âmbito do programa “Odemira Empreende” para quem queira instalar um negócio. --------  

 ------------ Em relação às Comemorações de Abril em Odemira o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal manifestou a sua total discordância com a opinião do Senhor Márcio Coelho. ---------  

 ------------ Seguidamente em relação à intervenção do Senhor António Jaques e ao processo da 

Fábrica da Moagem em Sabóia, referiu que não existia qualquer secretismo e já tinha 

informado que estava a decorrer um concurso para a contratação do projetista que irá 

desenvolver a solução para aquele espaço, a qual numa primeira fase será apresentada 

publicamente em Sabóia para recolha de contributos. ---------------------------------------------------  
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 ----------- Em relação às questões apresentadas pela Senhora Maria Manuel Gandara informou 

que a Sociedade Polis Litoral Sudoeste estava em processo de extinção e o Governo tinha 

proposto a sua extinção no dia trinta e um de dezembro do corrente ano. Referiu ainda que a 

proposta de plano de liquidação enviado por aquela Sociedade foi aceite pelos quatro 

municípios condicionada ao seu alargamento por mais um ano, porque consideram que o atraso 

provocado pela indefinição do Estado limitou o prazo para a concretização das ações previstas/ 

em curso. Informou que aquela proposta foi recentemente aprovada, por unanimidade, pela 

Câmara Municipal e obriga ainda a uma série de intervenções, designadamente a Marginal de 

Vila Nova de Milfontes, a reparação do esporão na Praia do Farol que tem muita influência 

sobre a circulação fluvial no rio, a dragagem no Portinho do Canal, entre outras. Informou 

também que a intervenção na Rua Custódio Brás Pacheco estava inserida numa fase do projeto 

da responsabilidade do Município de Odemira e que os parques de estacionamento Vila Nova 

de Milfontes nunca estiveram englobados nas ações do Polis, porque estavam em zonas sujeitas 

a plano de pormenor, cujo projeto estava a ser elaborado e seria posteriormente apresentado 

publicamente. Informou ainda que a esplanada que se encontra na zona do estacionamento 

tinha sido autorizada a título provisório e apenas por um ano. -----------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao alerta referente aos esgotos que se encontram no passadiço entre a 

zona do cais e o Castelo de Vila Nova de Milfontes informou que o problema teve a ver com a 

certificação dos equipamentos elétricos para ligação das estações elevatórias, mas duas já 

estavam a funcionar provisoriamente. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconheceu a inexistência de um espaço cultural em Vila Nova de Milfontes e 

informou que há alguns anos vêm dialogando com o proprietário do cinema sobre essa matéria.  

 ----------- Por último, em relação à Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes informou que 

o projeto de arquitetura foi elaborado pelo Município de Odemira em colaboração com 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I. P. (ARSA), que exige agora que seja efetuada 
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uma sondagem arqueológica do terreno e os projetos de especialidades, para efeitos de 

financiamento comunitário, cuja verba é gerida pelo Estado e, nesse sentido, o Município 

propôs o estabelecimento de uma parceria através da celebração de um protocolo, mas a 

assinatura depende do conhecimento do custo exato do projeto. ---------------------------------------  

 ------------ Em relação ao desassoreamento da foz do rio Mira considerou que apesar de num 

estuário ser difícil prever exatamente os comportamentos das correntes, o técnico ao elaborar o 

projeto para o desassoreamento do rio teve por base um estudo das correntes e batimétricas do 

rio. Informou ainda que o projeto teve várias condicionantes relativamente a questões 

relacionadas com a estrutura da ponte e ambientais que impediram a concretização total do que 

estava projetado. Ainda em relação a este assunto informou que a obra ainda não foi dada como 

finalizada, porque era obrigatório haver monitorização, e se fosse necessário terão de voltar a 

intervir. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Disse também que o parque e o jardim no Bairro Municipal de São Luís tinham o 

projeto elaborado, mas não existiam ainda condições orçamentais para a sua execução. ----------  

 ------------ Finalmente em relação aos cortes de água em Vila Nova de Milfontes referidos pelo 

Senhor João Marinho, informou que a última ocorrência decorreu de uma avaria complicada 

numa zona onde têm havido problemas com alguma frequência e, por esse facto, tinha sido 

executado um investimento importante que irá permitir separar o abastecimento de água dos 

Alagoachos e de Vila Nova de Milfontes e que evitará aquele tipo de problemas. Em relação à 

assunção dos custos pelos danos ocorridos derivados dos cortes no abastecimento de água, 

informou que a responsabilidade seria do explorador da água nas situações onde as 

responsabilidades ultrapassam o que está contratualmente assumido, devendo o lesado 

apresentar uma reclamação que será posteriormente analisada. ----------------------------------------  

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

das Amoreiras, que relativamente às preocupações apresentadas pela Senhora Dulce Lourenço 



-21- 

29-06-2018 

informou que a primeira situação era referente às obras em curso para construção da rede de 

abastecimento de água em alta entre a Aldeia das Amoreiras e Amoreiras-Gare, onde o 

empreiteiro danificou o caminho vicinal e partiu algumas manilhas, no entanto, a Junta de 

Freguesia já tinha efetuado um levantamento de todas as situações, tendo a empresa se 

comprometido a repará-las brevemente. Disse ainda que o segundo alerta apresentado pela 

munícipe tinha a ver com uma derrocada de um talude numa curva na estrada nacional número 

cento e vinte e três, à saída de Conqueiros para a Aldeia das Amoreiras, a qual ocorreu em 

março do corrente ano e até à data a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. (I.P., S.A.), 

entidade que tem a competência na matéria, apenas colocou umas barreiras de contenção e uns 

semáforos que ultimamente não têm funcionado. Referiu ainda que esta preocupação também 

tinha sido colocada pela Junta de Freguesia ao I.P., S.A. e esperava que até ao final do verão o 

troço fosse reparado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Devido ao adiantado da hora e à urgência de uma tomada de posição sobre os 

assuntos constantes nos pontos números dois, três e seis do Período da Ordem do Dia foi 

deliberado, por consenso, alterar a Ordem de Trabalhos, passando aqueles assuntos a serem 

deliberados logo após o ponto número três do Período Antes da Ordem do Dia. Após essas 

deliberações, os restantes pontos serão apreciados pela ordem que se encontram inscritos na 

Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: SUSPENSÃO DO MANDATO, POR UM PERÍODO DE SEIS MESES, 

DO ELEITO PELA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA, CLÁUDIO JOSÉ DOS 

SANTOS PERCHEIRO: APRECIAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 77.º DA LEI 

N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO QUE ALTEROU E REPUBLICOU A LEI N.º169/99, DE 
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18 DE SETEMBRO: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o pedido de suspensão de mandato de membro da Assembleia Municipal, 

pelo período de seis meses, apresentado pelo Senhor Cláudio José dos Santos Percheiro, eleito 

pela Coligação Democrática Unitária, que ficará arquivo no maço de documentos da presente 

sessão. O citado pedido foi enviado por escrito nos termos do número dois do artigo setenta e 

sete da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de janeiro, que alterou a Lei número 

cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, e deu entrada na 

Assembleia Municipal no dia sete de junho do corrente ano. -------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que, em nome dos eleitos do Partido Social 

Democrata, disse o seguinte: “Os eleitos pelo PSD desejam ao senhor Deputado Cláudio 

Percheiro um rápido restabelecimento das suas condições de saúde e o seu regresso a esta 

Assembleia Municipal que tanto enriquece com a sua participação e a sua experiência”. --------  

  ---------- O pedido de suspensão em causa foi devidamente apreciado, tendo a Assembleia 

Municipal tomado do devido conhecimento. A substituição do referido membro ocorrerá, nos 

termos da lei, até á realização da próxima sessão/ reunião da Assembleia Municipal. --------------  

 ----------- Ponto dois: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: -------------------------------  

 ----------- a) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -------------------  

 ----------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 
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eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. A abstenção 

registada refere-se a um membro que não esteve presente na referida reunião. ----------------------  

 ---------- b) PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA TRINTA DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 

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

quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. A abstenção 

registada refere-se a um membro que não esteve presente na referida reunião. ----------------------  

 ---------- c) SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZOITO: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

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

Gare, que informou que não constava na presente ata a resposta do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal à preocupação colocada por ela, referente ao apoio domiciliário prestado 
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pela Associação D.ª Ana Pacheco. Nessa conformidade foi deliberado, por consenso, incluir a 

resposta em causa no respetivo texto da ata. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação do texto definitivo da 

presente ata, o qual foi aprovado por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, duas abstenções dos membros eleitos pelo 

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

quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. As abstenções 

registadas referem-se a membros que não estiveram presentes na referida reunião. ----------------  

 ----------- Ponto três: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: Embora todos os presentes se 

encontrassem munidos de exemplares dos mapas-resumo da correspondência recebida e 

expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal colocou os respetivos originais à disposição de eventuais interessados, para melhor 

esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- Ponto dois: 6.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2018: 3.ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA; 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL (PAM) E 3.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: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0360-2018 - 6.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2018: 3.ª 
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REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL (PAM) E 3.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) -  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2667/2018, datada de 19 de junho de 2018, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 6ª. Modificação 

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

fevereiro (POCAL), consistindo na 3ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 4ª Alteração ao Plano 

de Atividades Municipal (PAM) e na 3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), 

que apresenta os seguintes valores: -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 183.000,00€ (Cento e oitenta e três mil euros); -----------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 183.000,00€ (Cento e oitenta e três mil euros). ------------------  

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 53.000,00€ Cinquenta e três mil euros); -------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações:62.500,00€ (Sessenta e dois mil e quinhentos euros). -----------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 110.000,00€ (Cento e dez mil euros); ----------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 133.000,00 € (Cento e trinta e três 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.” --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, 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, oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma 
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abstenção 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: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA DE 

PESSOAL - PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2018: Foi presente 

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

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0350-2018 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2636/2018, datada de 15 de junho de 2018, proveniente 

da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, bem como o Mapa de Pessoal com as alterações 

propostas, elaborado de acordo com o disposto nos art.ºs 28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho (LTFP), conjugado com o art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 35/2014, de 20/06 (LTFP), foi revogada a Lei n.º 12-A/2008 

(LVCR), de 27/02 (com exceção das normas transitórias abrangidas pelo art.ºs 88.º a 115.º), 

permanecendo em vigor o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, que procedia à adaptação da 

LVCR à administração local. De acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 29.º da LTFP, “as 

alterações ao mapa de pessoal que impliquem um aumento de postos de trabalho carecem de 

autorização prévia do membro do governo de que dependa o órgão ou serviço, de cabimento 

orçamental e de reconhecimento da sua sustentabilidade futura pelo membro do governo 

responsável pela área das finanças.” No âmbito das Autarquias Locais, a presente Alteração 

está sujeita a autorização prévia do dirigente máximo do serviço e à submissão do assunto a 

deliberação do órgão executivo, sendo ainda a proposta de Alteração ao mapa de pessoal 

submetida a aprovação do órgão deliberativo municipal (n.º 2, art.º 3.º DL n.º 209/2009, de 3 de 
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setembro). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Ocorrências verificadas desde a aprovação do Mapa de Pessoal em vigor 

(Mobilidades, Reservas de Recrutamento e Entradas e Saídas de Trabalhadores): ------------------  

 ---------- 1.1 No Mapa de Pessoal em vigor, aprovado em sessão ordinária da Assembleia 

Municipal realizada em 14 de dezembro de 2017, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 07 de dezembro, procedeu-se à afetação de 

trabalhadores, às unidades orgânicas para as quais transitaram, dando-se assim cumprimento ao 

Despacho n.º 407/2018 V-TG, de 01 de fevereiro promovendo-se desta forma um ajuste dos 

recursos humanos após ponderação das necessidades dos serviços. Estas situações de 

mobilidade interna a operar na mesma Carreira e Categoria, dentro do mesmo órgão ou serviço, 

podem consolidar-se, a todo o tempo, por decisão do dirigente máximo do serviço. (n.º 1/art.º 

99.º da LTFP).  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2 De acordo com o Mapa de Pessoal em vigor, foi ainda aprovado em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada em 18 de janeiro de 2018 o recurso a reservas de 

recrutamento: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Um Técnico Superior (Administração Pública ou Contabilidade ou Gestão), que 

ocupou o posto de trabalho em 19 de fevereiro do corrente ano na Divisão de Gestão Interna 

(DGI); --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Uma Técnica Superior (Arquitetura), que ocupou o posto de trabalho em 05 de 

março do corrente ano integrada na Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT). ----  

 ---------- Cumpre informar que as reservas de recrutamento decorreram na sequência de 

procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado, na carreira/categoria de Técnico Superior para a DGI, publicado em Diário da 

República, 2.ª Série, n.º89, de 09 de maio de 2017 e do procedimento concursal para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, na 
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carreira/categoria de Técnico Superior para a DLGT, publicado em Diário da República, 2.ª 

Série, n.º37, de 23 de fevereiro de 2016 (Ref.ª A), com listas de ordenação final homologadas a 

26 de outubro de 2017 e 12 de setembro de 2016, respetivamente. ------------------------------------  

 ----------- 1.3 Procedeu-se à atualização de vários postos de trabalho preenchidos em várias 

carreiras e unidades orgânicas, pelos motivos fundamentados e transcritos na informação. -------  

 ----------- 2. Postos de Trabalho “Virtuais ou Cativos”: --------------------------------------------------  

 ----------- Na elaboração do Mapa de Pessoal foram apenas apurados os postos de trabalho cujos 

trabalhadores se encontram em exercício efetivo de funções ou na situação de licença sem 

remuneração inferior a um ano. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/2018: ------------------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 em vigor, 

apresentam-se nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados para 

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, perfazendo um 

total de 36 postos de trabalho a prover mediante os seguintes procedimentos: ----------------------  

 ----------- - Regime de Mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias dentro do mesmo Órgão ou 

Serviço (23 Postos de Trabalho); ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, no âmbito da Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro (13 Postos de Trabalho). ---------------------------------------------  

 ----------- 1. Regime de Mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias dentro do mesmo Órgão ou 

Serviço:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 

de junho (LTFP) aplicável à administração local por força do n.º 2 do seu art.º 1.º, regula, nos 

seus artigos 92.º e seguintes, a matéria da mobilidade. A mobilidade é determinada pela 

conveniência para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a 

eficiência dos órgãos ou serviços o imponham. A mobilidade interna entre órgãos ou serviços, 
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encontra-se ainda contemplada nos termos dos art.ºs 25.º e seguintes da Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro, a qual aprovou a Lei do Orçamento do Estado para 2018.  ----------------------------  

 ---------- De referir que de acordo com o art.º 270º da anterior Lei do Orçamento de Estado para 

2017, foi aditado o art.º 99-A à LTFP, e em consequência revogado o n.º 11 do art.º 99º da 

LTFP, em sede de consolidação de mobilidades. Para além das exigências diretamente 

resultantes da LTFP à figura da mobilidade, outras lhe são indiretamente impostas, 

designadamente a condição da existência de previsão no Mapa de Pessoal do posto de trabalho 

a ocupar, que decorre dos arts.º 28.º e seguintes da mesma lei. Para que a mobilidade se possa 

verificar o posto de trabalho a ocupar mediante o recurso à utilização desta figura terá de se 

encontrar previsto no Mapa de Pessoal, deste modo passa-se a elencar as situações que 

correspondem às Mobilidades Intercarreiras e Intercategorias aprovadas de acordo com o 

Despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 15.06.2018. As situações que reúnem 

condições para a Mobilidade Intercarreiras ou Intercategorias num total de 23 Postos de 

Trabalho abrangidos pelo Regime de Mobilidades, em que 22 trabalhadores na carreira e 

categoria de Assistente Operacional transitam para a carreira e categoria de Assistente Técnico, 

nas diferentes unidades orgânicas do nosso Município, sendo que um dos trabalhadores 

transitou para Encarregado Operacional, pertencente à Divisão do Ambiente. ----------------------  

 ---------- 2. Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, no âmbito da Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.1 A Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, estabelece os termos da aplicação do 

Programa de Regularização Extraordinária dos vínculos precários da administração pública, de 

autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial local. ---  

 ---------- Esta Lei abrange as pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que 

correspondam ao conteúdo funcional de carreiras gerais ou especiais e que satisfaçam 

necessidades permanentes dos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em 
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Funções Públicas, com sujeição ao poder hierárquico, à disciplina ou direção desses órgãos, 

serviços ou entidades, sem vínculo jurídico adequado. --------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito das autarquias locais, cabe ao órgão executivo reconhecer quais as 

situações em que o exercício de funções corresponde a necessidades permanentes, com vínculo 

jurídico inadequado.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo por base a identificação prévia das funções exercidas durante o período de 

análise - de 01.01.2017 a 04.05.2017 - definido pela Lei supracitada e no cumprimento do 

despacho do Senhor Presidente, datado de 15.05.2018, e de acordo com os pareceres jurídicos 

do Dr. Paulo Veiga e Moura, datados de 16.04.2018 e 12.06.2018, foram determinadas 

conforme a seguir se apresentam as funções exercidas durante o período de referência que 

constituem necessidades permanentes dos serviços, com vínculo inadequado: Contratos de 

Emprego Inserção, Contratos de Emprego Inserção+; Contrato de Estágio PEPAL 

(excecionalmente) e Contratos de Prestação de Serviços. Pelo que em consequência apresenta-

se a previsão de 13 postos de trabalho a preencher mediante a abertura de procedimentos 

concursais comuns para recrutamento, com constituição de Relações Jurídicas de Emprego 

Público por tempo Indeterminado, para ocupação dos seguintes postos de trabalho e nas 

seguintes unidades orgânicas: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contratos de Emprego Inserção (CEI) e Contratos de Emprego Inserção + (CEI+): ----   

 -----------  - DGI - Serviços Administrativos - Apoio na gestão, e arquivo, de processos da 

Divisão de Gestão Interna. 1; --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - DRHJ - Serviços Administrativos - Apoio na organização de arquivos. 1; -------------  

 -----------  - DIL - Cantoneiro de Limpeza - Apoio nas tarefas de limpeza e jardinagem dos 

espaços públicos, nomeadamente podagem, corte de relvado, rega, entre outros. 1; ----------------  

 -----------  - Cantoneiro de Limpeza - Apoio nas tarefas de limpeza e conservação dos espaços 

públicos, nomeadamente infraestruturas, edifícios, jardins e vias públicas. 2; -----------------------  
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 ----------  - Cantoneiro de Limpeza – Apoio em serviços gerais e nas tarefas de recuperação e 

conservação de áreas urbanas degradadas. 1; -------------------------------------------------------------  

 ----------  - Serviços Administrativos – Apoio na organização de processos, arquivo de 

documentos, tratamento de correspondência, outras tarefas administrativas. 1; ---------------------  

 ----------  - Apoio nos armazéns/oficinas do Município: arrumação, na receção e entrega dos 

materiais. 1; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Apoio a equipas de construção civil e de pavimentação na conservação de áreas 

urbanas (serviços de carpintaria, pedreiro e servente). 1. ------------------------------------------------  

 ---------- Contratos de Estágio (PEPAL): ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - DGI - Recolha de informação relativa aos centros de custo das várias unidades 

orgânicas do Município; Tratamento de informação relativa aos centros de custo das várias 

unidades orgânicas do município; Produção de relatórios de análise da informação obtida. 1. ----  

 ---------- Contratos de Prestação de Serviços - Modalidade de Contrato de Tarefa / 

Avença/Consultadoria:----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - DA - Consultadorias e prestações de serviços no âmbito do ambiente, da otimização 

de equipamentos eletromecânicos, da eficiência energética para sistemas de águas residuais.1;--  

 ----------  - DIL - Várias prestações de serviços no âmbito de estudos paisagísticos dos espaços 

verdes em Odemira. 1; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- -Várias consultadorias e prestações de serviços no âmbito da fiscalização de 

empreitadas e elaboração de projetos. 1, -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com um total de 13 Postos de Trabalho a prover. A integração das pessoas, após 

reconhecimento, no Mapa de Pessoal do Município, é feita mediante a constituição de vínculos 

de emprego público por tempo indeterminado e precedida de aprovação em procedimento 

concursal urgente. O procedimento concursal aberto para efeitos de regularização segue o 

disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 
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Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, com as especificidades constantes da Lei do Programa 

de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. -----------------------------------------------  

 ----------- 3. Previsão de Encargos: Em cumprimento do disposto no n.º 5 da Lei n.º 35/2014, de 

20/06, a previsão orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes das situações 

de Mobilidade e Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários é a seguinte: 

Mobilidades Intercarreiras e Intercategorias dentro do mesmo órgão ou serviço encontram-se 

previstas e asseguradas a partir do mês de agosto de 2018, mencionadas no Ponto 1. Quanto à 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, constantes do Ponto 2, encontra-se 

prevista e acautelada a partir do mês de setembro do corrente ano. ------------------------------------  

 ----------- 4. Na presente Alteração e conforme determinado superiormente procede-se à 

extinção de três postos de trabalho: 1 Técnica Superior (Sociologia), com RJEPTI, ocorreu a 

Consolidação definitiva da Mobilidade Interna entre Órgãos e Serviços num Município; 1 

Técnica Superior (arquitetura), com RJPTI, ocorreu a Consolidação definitiva da Mobilidade 

Interna entre Órgãos e Serviços num Município, e 1 Assistente Técnica, com RJPTI, sendo um 

posto de trabalho a extinguir por motivo da trabalhadora ter ocupado um posto de trabalho na 

carreira de Técnica Superior na DIL. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Após a aprovação do órgão deliberativo municipal mediante proposta de aprovação 

do órgão executivo, o Mapa de Pessoal será afixado no edifício da DRHJ e inserido na página 

eletrónica do Município.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, com base no teor da presente Informação e no cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, e da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, em matéria de Gestão de Recursos Humanos e Mapas de Pessoal, a primeira 

Alteração ao Mapa de Pessoal 2018, deve, mediante proposta de aprovação do órgão executivo, 

ser aprovada pelo órgão deliberativo municipal, pelo que se submete o assunto à consideração 

superior.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, apresentou a Declaração de Voto verbal que seguidamente se transcreve: ”O Partido 

Socialista votou a favor porque estas medidas têm a ver com a possibilidade da integração de 

precários. Durante muitos anos as autarquias não podiam contratar ninguém e houve pessoas 

que durante anos estiveram em situação precária. Com a alteração da lei e a possibilidade de 

contratação e preenchimento desses postos de trabalho, através de concurso, veio trazer justiça 

a essas pessoas que tanto ansiavam por esta situação e veio de encontro às necessidades do 

Município”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto seis: AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA AS INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL, AO 

ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL: AUTORIZAÇÃO DO 

COMPROMISSO PLURIANUAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0334-2018 - AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA AS 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO 
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ESPECIAL, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL -------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2606/2018, datada de 14 de junho de 2018, proveniente 

da Divisão de Gestão Interna, na qual consta Relatório Final para a aquisição de eletricidade 

para as instalações do Município de Odemira alimentadas em Baixa Tensão Especial, ao abrigo 

de Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL. Estando prevista a assunção de compromissos 

plurianuais, carece a presente aquisição de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos 

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

 ----------- Propõe-se que seja tomado o conhecimento e, bem assim, que o assunto seja remetido 

à Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. ---------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem 

assim, aprovou por unanimidade a remessa do assunto à Assembleia Municipal para 

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

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

 ----------- Antes de se passar ao tratamento do assunto seguinte a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal interrompeu a sessão para um intervalo de dez minutos, nos termos da 

alínea a) do número dois do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de 

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

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

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

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



-35- 

29-06-2018 

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

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

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

 ---------- No início do tratamento deste ponto foram entregues à Mesa da Assembleia três 

documentos sobre o encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos de Colos, pelas 

diferentes forças políticas, designadamente o Senhor Pedro Gonçalves, pelo Bloco de Esquerda, 

apresentou uma Moção; o Senhor Francisco Martins, pelo Partido Socialista, apresentou um 

Voto de Protesto; a Senhora Vera Raposo, pela Coligação Democrática Unitária, apresentou 

uma Declaração Política. Seguidamente procedeu-se a um período de debate do tema, cujas 

intervenções foram as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Fernanda Almeida, em nome dos eleitos pelo Partido Social Democrática, 

apresentou a seguinte “Questão”: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos do PSD estão indignados com o encerramento do balcão da CGD em 

Colos e solidários com as populações afetadas. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Todos sabemos como o interior é desfavorecido no Concelho de Odemira: --------------  

 ----------  - Os seus habitantes são, maioritariamente, idosos. ------------------------------------------  

 ----------  - A população tem condições financeiras precárias. -----------------------------------------  

 ----------  - Os residentes, na sua maioria, não têm os conhecimentos básicos em tecnologia 

informática que lhes possibilite o recurso às alternativas digitais que os bancos disponibilizam. -  

 ----------  - A rede de transportes públicos é inexistente ou muito deficiente e desajustada das 

necessidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A rede viária está degradada. ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A rede de telecomunicações é deficitária. ----------------------------------------------------  

 ---------- Que medidas concretas, para além de mostrar a sua solidariedade para com as 

populações já tomou o Município para obstar a esta situação? -----------------------------------------  
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 ----------- O que vai fazer para ajudar as populações afetadas a tratar dos seus assuntos 

financeiros quando não têm meios próprios para se deslocar a outra agência mais próxima?”. ---  

 ----------- Relativamente às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que tinha solicitado à Caixa Geral de Depósitos o agendamento de uma reunião no 

passado dia oito, porque ao Município de Odemira ainda não tinha sido oficialmente 

comunicada a intenção de encerrar o Balcão de Colos. Informou que na referida reunião, que 

apenas ocorreu no dia onze por adiamento da Caixa Geral de Depósitos, tinha transmitido a sua 

preocupação sobre aquela intenção, referindo que não estavam a prestar o melhor serviço 

público e que pretendiam apenas baixar os custos e apresentar números. Alertou ainda para o 

facto de os clientes de Colos e das freguesias limítrofes, com o encerramento do Balcão de 

Colos, não se deslocarem para Odemira mas para Ourique. Deu ainda conhecimento à Caixa 

Geral de Depósitos que a Câmara Municipal iria reagir com energia contra aquela intenção, 

porque tratava-se de um banco público e deveria ter respeito quer pelos munícipes quer pela 

Câmara Municipal e por ele enquanto Presidente daquele Órgão, uma vez que dois meses antes 

o Município de Odemira não tinha qualquer informação sobre aquela pretensão. -------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que em virtude da 

continuidade da decisão de encerramento do Balcão de Colos pela Administração da Caixa 

Geral de Depósitos, a Câmara Municipal de Odemira iria pronunciar-se na próxima reunião, 

tendo já solicitado o agendamento de nova reunião com a Administração. ---------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que sugeriu que nas negociações com as 

instituições bancárias fosse reivindicada a colocação de uma máquina multibanco para a aldeia 

de Pereiras-Gare, pois a existência daquele equipamento era atualmente muito importante, 

dando como exemplo a possibilidade de se efetuarem pagamentos de despesas. --------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que considerou que a Caixa Geral de Depósitos 

andava a enganar os clientes, pois avisaram via online no dia seis de junho, de forma cobarde, 
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que ia encerrar o balcão no dia vinte e nove de junho e que dia dois de julho os clientes teriam 

de se deslocar para Odemira. No entanto, no dia vinte e oito de junho, sorrateiramente 

colocaram um papel na porta a informar que já não existia tesouraria e no dia vinte e nove de 

junho informaram que não podiam abrir o balcão devido a problemas técnicos. --------------------  

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

Teotónio, que informou que o executivo da sua Junta de Freguesia dentro das suas 

possibilidades decidiu encerrar a conta que tinha na Caixa Geral de Depósitos, como forma de 

protesto pelo encerramento do Balcão em Colos. Referiu ainda que apesar de a Junta de 

Freguesia de São Teotónio estar localizada no litoral do concelho de Odemira também possuía 

território interior, considerando que todas as Juntas de Freguesia do concelho deviam ser 

solidárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que o PS Odemira assim que teve conhecimento da notícia sobre 

o encerramento do Balcão de Colos da Caixa Geral de Depósitos tomou uma posição e fez um 

comunicado sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

informou que tinha estado presente numa reunião com a Senhora Diretora de Marketing da 

zona da Caixa Geral de Depósitos, onde compareceram também os Senhores Presidentes das 

Juntas de Freguesia de Vale de Santiago, de São Martinho das Amoreiras e de Relíquias, e 

tinha ficado impressionado com a frieza demonstrada pela representante da instituição bancária 

quando comunicou o encerramento daquele balcão. Por último, informou que também a sua 

Junta de Freguesia irá encerrar as contas que têm na Caixa Geral de Depósitos. --------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que relembrou que os funcionários da Caixa 

Geral de Depósitos apenas transmitiam/ cumpriam as decisões tomadas pela Administração e 

não deveria ser tomada qualquer atitude “agressiva” em relação a eles. ------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 
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das Amoreiras, que informou que na referida reunião também tiveram oportunidade de 

transmitir o lamento e preocupação à representante da Caixa Geral de Depósitos para que fosse 

transmitido superiormente, pois ficariam quatrocentos e oitenta quilómetros quadrados do 

concelho de Odemira, quatro freguesias e cerca de quatro mil pessoas sem serviço bancário. 

Considerou ainda que aquela decisão traria um enorme prejuízo para o interior do concelho de 

Odemira e para as localidades limítrofes de Garvão e Santa Luzia e referiu que os clientes 

daquele Balcão não se deslocariam para Odemira, mas sim para Ourique, e seria naquela 

localidade que passariam também a efetuar as suas despesas (de farmácia, supermercado, etc). -    

 ----------- Informou ainda que os órgãos autárquicos da Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras tinham aprovado também uma Moção a contestar o encerramento do Balcão de 

Colos da Caixa Geral de Depósitos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, considerou no caso de a decisão ser irrevogável e de a Caixa Geral de 

Depósitos não pretender prestar um serviço condigno, que aquela instituição bancária devia de 

sair definitivamente, para que fosse possível a outra instituição bancária se instalar no local. ----  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que informou que os Presidentes das Juntas de Freguesia do Litoral 

reuniram com os representantes da Distrital da ANAFRE e apresentaram a preocupação relativa 

ao encerramento do Balcão de Colos da Caixa Geral de Depósitos, tendo resultado na 

publicação de uma Nota de Imprensa, bem como o encaminhamento do assunto para a 

ANAFRE a nível nacional que emitiu uma informação encaminhada para o Senhor Ministro e 

Secretário de Estado das Finanças. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Manuel Coelho sugeriu, uma vez que foram entregues à Mesa da 

Assembleia Municipal vários documentos sobre o mesmo tema, que fosse elaborado um texto 

comum com todas as forças políticas onde se refletisse a visão pretendida de protesto contra o 

fecho do Balcão de Colos, pois considerava que teria mais impacto do que vários documentos 
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separados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referiu que “independentemente da gestora, dos 

administradores e da posição pontual, a Coligação Democrática Unitária defende o serviço 

público que a Caixa Geral de Depósitos pratica. A Caixa Geral de Depósitos depende sempre 

dos Governos que têm e as Administrações idem. A nossa defesa é da manutenção da Caixa 

Geral de Depósitos em Colos com todo o serviço que presta.” -----------------------------------------  

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

Salvador e de Santa Maria, que referiu que nada era irreversível e eles teriam sempre “uma 

palava e não se pode baixar os braços e a prova disso é a reabertura da estação de caminho-de-

ferro de Amoreiras-Gare”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que considerou que nada era irreversível e apelou 

para se unirem todos, incluindo entidades públicas e privadas, e fazerem chegar na próxima 

segunda-feira uma posição à Caixa Geral de Depósitos, sugerindo inclusivamente a retirada de 

rendimentos daquele banco, como forma de protesto e de pressão, com o intuito de obrigar a 

instituição a repensar aquela decisão, uma vez que para ela os números contavam. ----------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração dos presentes 

a sugestão efetuada pelo Senhor Manuel Coelho, tendo sido deliberado, por consenso, 

interromper a reunião para elaborar um documento único e consensual entre todas as forças 

políticas, retirando-se os outros documentos apresentados anteriormente, à exceção da questão 

apresentada pelos eleitos pelo Partido Social Democrata, à qual o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal já havia prestado a respetiva resposta. --------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, após o intervalo retomaram-se os trabalhos, tendo sido 

apresentada por todos os eleitos das forças políticas representadas na Assembleia Municipal a 

Moção “Contra o Encerramento da Dependência da Caixa Geral de Depósitos de Colos” que 

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

 ----------- “Os eleitos de todas as forças políticas representadas na Assembleia Municipal de 

Odemira (PS, CDU, PSD e BE) repudiam liminarmente o encerramento da dependência da 

Caixa Geral de Depósitos em Colos e/ ou de qualquer outra no concelho. ---------------------------  

 ----------- Por ser um serviço público, absolutamente indispensável à população (sobretudo 

numa freguesia em que o fecho dessa dependência bancária significa a não existência de 

qualquer serviço desta natureza que sirva os cerca de 4000 clientes num universo de 10 mil 

habitantes) a Assembleia Municipal de Odemira, por unanimidade, delibera o envio da presente 

moção à Administração da Caixa Geral de Depósitos para que possa reconsiderar a sua posição, 

à Câmara Municipal de Odemira, ao Ministro das Finanças, ao Presidente da República, ao 

Primeiro Ministro, aos Grupos Parlamentares na Assembleia da República e aos Gerentes dos 

Balcões de Odemira e de Vila Nova de Milfontes.” ------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 
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onde será dada a continuidade do tratamento do ponto número quatro do Período Antes da 

Ordem do Dia, bem como aos pontos números um, quatro, cinco, sete e oito do Período da 

Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 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. ---------------------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram duas horas e quinze minutos do dia trinta de junho 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, ----------  


