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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: ---------------------------------  

 ---------- Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no 

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

ordinária de novembro da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de 

Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria 

Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes 

da Piedade (Segundo Secretário) e convocada pela primeira ao abrigo do artigo quadragésimo 

sexto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com 

o número um do artigo vigésimo do Regimento deste Órgão. A presente reunião vem no 

seguimento da primeira reunião da sessão ordinária de novembro, que teve lugar no passado dia 

vinte e três de novembro, e pretende dar continuidade ao tratamento dos pontos números onze a 

catorze do Período da Ordem do Dia daquela sessão. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Ponto oito: Proposta de revogação do Plano de Pormenor da Algoceira: apreciação e 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: Proposta de Projeto de alteração ao Regulamento de Urbanização e 

Edificação do Município de Odemira (RUEMO) para incluir as Normas Técnicas para 

instrução de processos de operações urbanísticas em formato digital: apreciação e deliberação. -  

 ---------- Ponto dez: Segunda Adenda ao Protocolo de Colaboração para a Componente de 

Apoio à Família, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar: 
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apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Odemira e a 

Rota Vicentina - Associação Para a Promoção do Turismo Natureza na Costa Alentejana e 

Vicentina: Autorização do Compromisso Plurianual. ----------------------------------------------------  

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

alimentadas em Baixa Tensão Normal e para iluminação pública, ao abrigo de Acordo Quadro 

celebrado pela CC-CIMAL: Autorização do Compromisso Plurianual. ------------------------------  

 ----------- Ponto treze: Transportes Escolares - Ano Letivo 2018/2019: Autorização do 

Compromisso Plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto catorze: Designação de uma pessoa de entre os cidadãos eleitores para a 

composição da Comissão Alargada, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa Bernardo, 

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 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 Alexandre Vasconcelos 

Lourenço (Tesoureiro da Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros, em substituição do 

Senhor Manuel Inácio Dias Pereira, Presidente da referida Junta), Nádia da Conceição Bértolo, 
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Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre 

Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Rita 

Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco 

Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Alexandre Vasconcelos Lourenço (que se encontra a substituir, nos termos da lei, o Senhor 

Manuel Inácio Dias Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros), bem 

como à Senhora Carla Sofia da Costa Bernardo (que, nos termos do artigo septuagésimo oitavo 

e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito 

de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

janeiro, se encontra a substituir nesta reunião o Senhor Miguel Forte Prista Monteiro, eleito 

pelo Partido Socialista).  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista e Ana Lúcia Salgado Vaz, Vereadora eleita pela Coligação 

Democrática Unitária. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto oito: PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA 

ALGOCEIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

no maço de documentos desta reunião: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0524-2018 - PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DO PLANO DE 
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PORMENOR DA ALGOCEIRA -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação técnica n.º 2638, datada de 15 de junho de 2018, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, bem como o "Relatório de Avaliação e Execução do Plano de Pormenor de 

Algoceira - Fundamentação da Proposta de Revogação", o qual esclarece que enquanto vigorar 

o Plano de Pormenor (PP) da Algoceira, qualquer alteração ao Loteamento da Algoceira não 

poderá contrariar as disposições constantes no Regulamento ou na planta de síntese do PP e 

conclui ainda que num cenário de revogação do PP da Algoceira se mantém o suporte legal e 

regulamentar daquela área, tanto em termos dos demais instrumentos de gestão territorial 

vigentes, em particular o PDM de Odemira, como em termos da regulamentação urbanísticas 

em matéria de disposições arquitetónicas e construtivas, que estão explanadas no Loteamento 

da Algoceira que se mantém em vigor. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste contexto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar e remeter para a 

Assembleia Municipal a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Aprove a proposta de revogação do Plano de Pormenor da Algoceira, com base no 

"Relatório de Avaliação e Execução do Plano de Pormenor de Algoceira – Fundamentação da 

Proposta de Revogação", de acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 50.º da LBGPPSOTU 

(Lei n.º 31/2014) em articulação com o n.º 1 do artigo 127.º do RJIGT (Decreto-Lei n.º 

80/2015); --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Proceder à publicação da deliberação n 2.ª Série do Diário da República, através de 

Aviso, de acordo com o n.º 1 do artigo 74.º em articulação com a alínea a) do n.º 4 do artigo 

148.º do RJIGT. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Proceder à divulgação da deliberação através da publicitação de Aviso ou Edital 

num jornal regional ou boletim municipal e através da disponibilização dos documentos na 

junta de freguesia, no edifício dos paços de concelho e na página da Internet do município. ------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação e deliberação. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e de Santa Maria, que lamentou o facto de apenas ter tomado conhecimento deste 

assunto quando recebeu a Ordem de Trabalhos da presente sessão. Informou, ainda, que tinha 

contactado a Associação de Moradores de Algoceira, entidade essa referiu desconhecer 

igualmente a presente proposta. Nessa conformidade, considerou que, por uma questão de 

transparência, os assuntos de interesse para a freguesia e para a sua população deveriam ser 

abordados com todos os intervenientes. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembrou que aquele Plano de Pormenor resultou de um conjunto de reuniões com a 

população local, com os técnicos e com o proprietário, a quem a Câmara Municipal da altura 

adquiriu o terreno para legalização daquela área, pelo que considerou aquela revogação 

incomum e que sujeitará os moradores a novas regras, designadamente constantes no Plano 

Diretor Municipal. Nessa conformidade, perguntou quais as vantagens daquela revogação para 

os moradores e, bem assim, se os erros detetados não poderiam ser corrigidos através do Plano 

de Pormenor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, considerou que devia ser solicitado um parecer jurídico sobre aquele 

processo e as respetivas consequências. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões apresentadas o Senhor Vereador Pedro Ramos informou 

que o processo foi, por diversas vezes, abordado nas reuniões da Câmara Municipal, trazido 

pelos próprios moradores da zona, e culminou com a realização de uma reunião, convocada 

pela própria Associação de Moradores, seguida de visita ao local, para verificação in loco das 

situações onde existiam diferenças nas áreas dos lotes. Informou, ainda, que os desfasamentos 

nas áreas dos lotes surgiram porque atualmente os instrumentos cartográficos são mais precisos 
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e, quando implementados no terreno, provocaram diferenças de centímetros em alguns lotes. ---  

 ----------- O Senhor Vereador Pedro Ramos informou, ainda, que a presente revogação não irá 

alterar o que está no Plano de Pormenor, mantendo-se o suporte legal. Acrescentou que se 

pretendiam resolver as incorreções detetadas sem necessitar de se estar sempre a alterar o Plano 

de Pormenor, uma vez que que se trata de um instrumento de ordenamento territorial mais 

rígido, com um processo de alteração mais moroso, dependente de consultas a entidades 

externas e de discussão pública. Por último, informou que naquele procedimento se procedeu à 

transposição integral do que estava no Plano de Pormenor para o Loteamento. ---------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que, tratando-se de um procedimento 

que agilizará o processo urbanístico daquela zona, conforme explicado pelo Senhor Vereador 

Pedro Ramos, pretendia apenas saber se existia alguma urgência que motivasse aquela 

revogação e que impedisse que se procedesse à simples alteração do Plano de Pormenor ou se 

pretendiam também facilitar o procedimento para se precaverem para o futuro. --------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que informou que, após consulta das plantas 

cartográficas, dos planos urbanísticos e do Plano Diretor Municipal de Odemira, constatou que 

aquela área está abrangida por um Plano de Urbanização sobreposto por zona abrangida por 

Plano de Pormenor em vigor. Nesta conformidade, e tendo em conta o descrito no Plano 

Diretor Municipal, aprovado com aquele Plano de Pormenor, pretendeu saber se aquela 

revogação não implicaria simultaneamente uma alteração ao Plano Diretor Municipal. -----------  

 ----------- Interveio, novamente, o Senhor Vereador Pedro Ramos que esclareceu que, de acordo 

com a informação técnica - que era bastante clara -, aquela revogação não implica qualquer 

alteração ao Plano Diretor Municipal, uma vez que este integra na sua totalidade o Plano de 

Urbanização de Algoceira. Disse ainda que, com a revogação do Plano de Pormenor, passaria a 

estar em vigor o Loteamento. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que aquele procedimento estava a ser acompanhado pela 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e que a revogação 

permitiria também acautelar situações futuras e evitar constantes alterações ao Plano de 

Pormenor que tem alguma dimensão. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que aquela 

proposta veio no seguimento de um conjunto de reuniões na Associação de Moradores de 

Algoceira e de várias intervenções efetuadas por moradores daquela zona em sede de reunião 

da Câmara Municipal, no Período de Intervenção do Público. Disse ainda que tratando-se de 

uma questão muito técnica não estranhava que os moradores tivessem referido que 

desconheciam o assunto ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e de Santa 

Maria, no entanto, concordou que a Junta de Freguesia devia ter acompanhado as reuniões 

realizadas no local. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que o Relatório que acompanha a informação sobre aquela 

proposta de revogação, que é obrigatório por lei, tinha uma conclusão bastante clara. -------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, 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, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto nove: PROPOSTA DE PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA (RUEMO) PARA 

INCLUIR AS NORMAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE 

OPERAÇÕES URBANÍSTICAS EM FORMATO DIGITAL: Foi presente a proposta que 

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0624-2018 - PROPOSTA DE PROJETO DE ALTERAÇÃO AO 
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REGULAMENTO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA 

(RUEMO) PARA INCLUIR AS NORMAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS 

DE OPERAÇÕES URBANISTICAS EM FORMATO DIGITAL ----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4660, datada de 12 de novembro de 2018, proveniente 

do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, bem 

como a proposta de projeto de alteração do Regulamento de Urbanização e Edificação do 

Município de Odemira (RUEMO) e a respetiva nota justificativa de ponderação de custos e 

benefícios das medidas projetadas. Consta ainda da informação supra que o projeto de alteração 

do RUEMO contempla a alteração do artigo 42.º; a revogação dos n.ºs 7 e 8 do artigo 42.º e do 

n.º 2 do artigo 44.º; e o aditamento do Anexo I e do Anexo II. -----------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Odemira delibere: ----------  

 ----------- 1. Aprovar o projeto de alteração do RUEMO; ------------------------------------------------  

 ----------- 2. Proceder à publicação integral do projeto de alteração do RUEMO; --------------------  

 ----------- 3. Submeter o projeto de alteração do RUEMO a um período de consulta pública para 

recolha de sugestões, por um prazo de 30 dias. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que referiu que concordava com aquela proposta 

pois, para além de permitir agilizar os procedimentos e torná-los mais eficientes, permitirá 

ainda tornar o processo mais transparente, facilitando o acompanhamento técnico a qualquer 

momento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que referiu que aquele tipo de iniciativas era 

louvável porque permitia agilizar os procedimentos e aproximar os cidadãos dos seus eleitos, 
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mas também conferia uma maior rapidez nas decisões sobre os processos. --------------------------  

 ---------- Considerou ainda que a Câmara Municipal de Odemira tem sabido seguir, nesta e em 

outras matérias, o caminho da desburocratização e da desmaterialização e, bem assim, tem 

apoiado e estimulado a iniciativa privada e o investimento no concelho, dando como exemplo o 

Programa Odemira Empreende. Acrescentou que a junção daquelas vertentes era muito 

importante para o investidor que, por vezes, se debate com um “calvário” até conseguir o 

licenciamento do seu processo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que era 

pretensão do Município de Odemira apostar no aumento da eficiência e da abertura daquela 

informação não só aos técnicos, mas também aos cidadãos, permitindo-lhes a informação a 

todo o tempo sobre o estado do processo. Referiu ainda que aquela proposta não viria resolver 

todos os problemas existentes, designadamente o facto de o concelho de Odemira ter vários 

instrumentos de gestão territorial sobrepostos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último e relativamente à dificuldade de alcançar o licenciamento mencionado pelo 

Senhor António Afonso, referiu que existe atualmente um conjunto de ferramentas que 

permitem o início de obras em curto prazo de tempo, sem necessitar de aguardar pelo 

licenciamento, designadamente através da comunicação prévia, porém este mecanismo era 

ainda pouco utilizado, porque os requerentes preferiam transferir o ónus para o lado da 

administração. Informou ainda que no levantamento efetuado ao tipo de processos entregues 

nos Serviços de Licenciamento do Município, constata-se que as comunicações prévias eram 

poucas, os licenciamentos eram muitos e que as legalizações eram mais do que deviam, porque 

algumas referiam-se inclusivamente a construções recentes. -------------------------------------------  

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

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

Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 
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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 para o tratamento do assunto seguinte, o Senhor Pedro Gonçalves, 

eleito pelo Bloco de Esquerda, declarou impedimento por pertencer à Associação em causa, 

não podendo participar na sua apreciação e deliberação, o qual foi aceite, tendo o referido 

membro saído de sala. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: SEGUNDA ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 

A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “9 - ASSUNTO N.º 0626-2018 - SEGUNDA ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR ----------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4692, datada de 13 de novembro de 2018, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que após a aprovação do 

Protocolo de Colaboração para assegurar a oferta das atividades de animação e de apoio à 

família (AAAF), celebrado com a TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres 

das Crianças e Jovens, verificou-se que o número de alunos matriculados no Jardim de Infância 

de Brejão implica a necessidade de colocar mais um recurso humano naquele Jardim de 

Infância.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto e em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se a aprovação da minuta da Segunda Adenda ao 

Protocolo de Colaboração para a Componente de Apoio à Família, no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar, a celebrar a celebrar com a TIC-TAC – 
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Associação para a Promoção dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, no valor total de 

6.681,78€ (seis mil seiscentos e oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos), para o período 

entre janeiro a julho de 2019. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do Município, bem como que 

seja remetido à Assembleia Municipal para aprovação. Esta despesa tem repercussão no PAM 

Odemira Território Educativo.-------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando 

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

 ---------- Voltou a entrar na sala o Senhor Pedro Gonçalves. -------------------------------------------  

 ---------- Ponto onze: PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A ROTA VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DO TURISMO NATUREZA NA COSTA ALENTEJANA E VICENTINA: Foi 

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

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0536-2018 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A ROTA VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA A 

PROMOÇÃO DO TURISMO NATUREZA NA COSTA ALENTEJANA E VICENTINA ------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4091-2018, datada de 01 de outubro de 2018, 
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proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que a Candidatura à 

operação denominada “Coordenação e Gestão da Parceria PROVERE para a Estratégia de 

Eficiência Coletica (EEC), cujo objetivo geral consiste em “preparar a região para a sua 

afirmação como pioneira a nível internacional, investindo na sustentabilidade ambiental, social 

e cultural, reforçando por um lado a perceção dos recursos turísticos endógenos da região, 

somando à natureza e paisagem todo um universo cultural ligado à identidade local e por outro, 

assumindo o universo turístico e cultural como um sistema holístico, indissociável do tecido 

social local (comunidade)”.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que aquela candidatura consubstancia um 

conjunto de ações a desenvolver pela ROTA VICENTINA, a qual é suscetível de ser 

cofinanciada pelo FEDER, no âmbito do PORTUGAL 2020, PO ALENTEJO, PROVERE, 

Domínio da Inclusão Social e Emprego, sendo o Município de Odemira um parceiro 

estratégico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta de Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre o Município de Odemira e a Rota Vicentina - Associação para a Promoção do 

Turismo Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, que contempla a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de 23.500,00€, a ser pago nos anos de 2019 e 2020, bem como, que 

sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 

documento em representação do Município. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos.--------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, bem como 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 
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qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

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

 ---------- Ponto doze: AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL E PARA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA 

CC-CIMAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

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

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0630-2018 - AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO 

NORMAL E PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO 

CELEBRADO PELA CC-CIMAL ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4523/2018, datada de 30 de outubro de 2018, 

proveniente da Divisão de Gestão Interna, elaborada pelo Júri do Procedimento de aquisição de 

eletricidade para instalações do Município de Odemira alimentadas em Baixa Tensão Normal e 

para iluminação pública, ao abrigo de Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL, a remeter o 

Relatório Preliminar, bem como a informação n.º 4688/2018, datada de 13 de novembro de 

2018, igualmente elaborada pelo Júri do referido Procedimento relativa ao Relatório Final da 

aquisição do serviço em apreço, do qual se conclui que é intenção de adjudicar a referida 

aquisição à empresa EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A., até ao valor de 

2.174.058,49€, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que estando prevista a assunção de 

compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal nos 
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termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicado pela 

Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.” -----------------------  

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

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

 ----------- Ponto treze: TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 2018/2019: 

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para 

autorização do compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0535-2018 - TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 

2018/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3869-2018, datada de 17 de setembro de 2018, na qual 

consta que no âmbito das competências do Município de Odemira ao nível da Educação e 

considerando que foi assumida a totalidade dos passes escolares dos alunos do ensino 

secundário do nosso concelho e concelhos limítrofes, prevê-se que o valor a pagar à Rodoviária 

do Alentejo, nos meses de setembro a dezembro de 2018 seja de 200.000,00€ (duzentos mil 

euros) e nos meses de janeiro a junho de 2019 o valor será de 330.000,00€ (trezentos e trinta 

mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, bem como 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 e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

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

 ---------- Ponto catorze: DESIGNAÇÃO DE UMA PESSOA DE ENTRE OS CIDADÃOS 

ELEITORES PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ALARGADA, DA COMISSÃO DE 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE ODEMIRA: Foi presente o e-

mail enviado no dia vinte e um de novembro pela Senhora Zélia Pacheco da Silva, membro 

designado pela Assembleia Municipal para integrar a composição da Comissão Alargada da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, no qual comunicava a impossibilidade 

de continuar a representar a Assembleia Municipal naquele órgão. -----------------------------------  

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

apresentação de propostas para a designação de outro cidadão eleitor para integrar a 

composição da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, 

não se tendo registado a receção de qualquer proposta. -------------------------------------------------  

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

das Amoreiras, que referiu que - dada a importância e a especificidade do cargo a ocupar 

naquela Comissão - a pessoa a indicar devia ter para além do perfil, a disponibilidade para 

exercer as funções, de modo a evitar o que já tinha acontecido anteriormente, quando passados 
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uns meses após a designação, as pessoas desistiram do cargo. Nesta conformidade lançou o 

repto para que todas as bancadas procurassem indicar alguém adequado para aquele fim. --------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que referiu que a ocupação 

daquela função não dependia apenas da vontade das pessoas, que até demostravam interesse 

quando eram contactadas para o efeito, mas sim da vontade das entidades patronais as 

dispensarem para aquela função, sabendo-se que a Comissão Alargada já reúne uma vez por 

mês. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta conformidade e dada a ausência de propostas para a designação em causa, foi 

deliberado por consenso adiar o presente ponto para a próxima sessão ordinária da Assembleia 

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

 -----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Previamente à aprovação da Minuta da Ata da presente sessão foram comunicadas as 

datas previstas para as sessões ordinárias da Assembleia Municipal do próximo ano: -------------  

 -----------  - Sessão ordinária de vinte e dois de fevereiro, em Odemira; -------------------------------  

 -----------  - Sessão ordinária de trinta de abril, em Odemira; --------------------------------------------  

 -----------  - Sessão ordinária de vinte e oito de junho, na Freguesia de Relíquias; -------------------  

 -----------  - Sessão ordinária de vinte e sete de setembro, na Freguesia de Longueira/ 

Almograve; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sessão ordinária de vinte e dois de novembro, em Odemira. -----------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou, ainda, que na reunião da 

Assembleia Intermunicipal da CIMAL, realizada no passado vinte e nove de novembro, foi 

dado conhecimento do Relatório sobre o “Estado das Estradas do Concelho de Odemira” e da 

resposta enviada às Infraestruturas de Portugal pela Assembleia Municipal de Odemira. Ambos 

os documentos foram bastante elogiados pelos Deputados Intermunicipais que consideraram 

que se tratava de um Relatório muito completo, com uma resposta muito coerente. 
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Manifestaram ainda a solidariedade com o Município de Odemira e informaram que tinha sido 

solicitada uma reunião ao Senhor Primeiro-Ministro para debaterem o estado das estradas que, 

na generalidade dos cinco municípios que integram a CIMAL, é catastrófico, sendo certo que, n 

concelho de Odemira, é a situação mais alarmante. ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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, unanimidade, com vinte e um votos 

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

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

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

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

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram vinte e duas horas do dia trinta de novembro 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, ----------  

 


