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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: -----------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 

realizou-se no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a sessão 

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

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

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

(Segundo Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo 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, da eleita pelo 

Partido Socialista, Ana Sofia Pacheco Soares: 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.º 169/99, de 18 de setembro.  

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

 ---------- a) Primeira Reunião da Sessão Ordinária de novembro da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 23 de novembro de 2018; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Segunda Reunião da Sessão Ordinária de novembro da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 30 de novembro de 2018; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 13 de dezembro 

de 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Apreciação de Expediente. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho: ---------------------  
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 ----------- a) Apresentação do Relatório Anual de Avaliação das Atividades da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Odemira do ano de 2018. --------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Ponto dois: 2. ª Modificação Orçamental - 2019: 1.ª Revisão ao Orçamento da 

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

(PAM) e 1. ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. -----  

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

Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019: apreciação e deliberação. ----------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Alteração ao Plano Municipal para a Integração de Migrantes 

(2018/2020) - ODEMIRA INTEGRA+: apreciação e deliberação. ------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Plano de Pormenor da Zona de Expansão ZE1 de Almograve: 

Aprovação do Relatório de Ponderação das participações recebidas durante o Período de 

Discussão Pública e Aprovação da versão final de Plano de Pormenor: apreciação e 

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

 ----------- Ponto seis: Programa ‘Odemira Reabilita’: Proposta de projeto de Regulamento do 

Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira (PRUMO): apreciação e deliberação.  

 ----------- Ponto sete: Normas de Funcionamento e Tabela de Preços a aplicar na FACECO 

2019: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Adesão da Assembleia Municipal de Odemira à ANAM – Associação 

Nacional de Assembleias Municipais: apreciação e deliberação. --------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- -------------------- ABERTURA DA SESSÃO -------------------------------------------------  

 ---------- Compareceram a esta sessão trinta e dois membros, a saber os Senhores Amâncio 

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

Arménio Guerreiro Simão, Eufémia José Parreira Pereira Costa (Tesoureira da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, em substituição do Senhor Francisco António Caetano 

Lampreia, Presidente da referida Junta de Freguesia), Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de 

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

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

Martins, João Palma Quaresma, 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 João de Campos Batista (Secretária da Junta de Freguesia de Relíquias, em 

substituição do Senhor Daniel Sobral Balinhas, Presidente da referida Junta de Freguesia), 

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 Bruno Oliveira de Almeida, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Rute Isabel Fino Duarte 

(Tesoureira da Junta de Freguesia de São Teotónio, em substituição do Senhor Dário Filipe 

Conceição Guerreiro, Presidente da referida Junta de Freguesia), Valdemar Pacheco Silvestre, 

Ventura José Crujo Ramalho e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência das Senhoras Ana 

Sofia Pacheco Soares e Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia 

de Luzianes-Gare. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas: à Senhora 

Eufémia José Parreira Pereira Costa que se encontra a substituir nos termos da lei o Senhor 

Francisco António Caetano Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes; à Senhora Maria João de Campos Batista que se encontra a substituir nos termos da 
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lei o Senhor Daniel Sobral Balinhas, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias; à Senhora 

Rute Isabel Fino Duarte que se encontra a substituir nos termos da lei o Senhor Dário Filipe 

Conceição Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio; ao Senhor Ventura 

José Crujo Ramalho que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da 

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

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

substituir o Senhor Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda. ---------  

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

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

 ----------- 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, Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista; e, Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereador eleito pela Coligação Democrática 

Unitária.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se às faltas dos Membros da Assembleia Municipal nas sessões ou 

reuniões anteriores verificou-se que não se registaram faltas injustificadas à primeira reunião da 

sessão ordinária de novembro realizada no dia vinte e três de novembro do ano transato, à 

segunda reunião da sessão ordinária de novembro realizada no dia trinta de novembro do ano 

transato e à sessão extraordinária realizada no dia treze de dezembro do ano transato. -------------   

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

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

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

 ------------ 1. A Senhora Edelgard Muenker, residente no Vale Juncal, na freguesia de São 

Teotónio, entregou uma Exposição escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------  
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 ----------- “Eu sou a voz de um grupo das pessoas que têm a sua casa à volta do Alentejo 

Airpark. Sr. Presidente primeiro queria apresentar os factos. O Alentejo Airpark fica numa área 

REN. Lá há muita natureza e há o pássaro do ano 2018 de Portugal (a águia bonelli e a águia 

perdigueira) e também há turismos e muitas casas que existem antes da construção da pista.É 

uma pista sem saco de vento, sem água, sem coisas de primeiro socorro. ----------------------------  

 ----------- Achamos que há uma licença para ultraleve, mas no tempo passado aterraram e 

descolaram muitas vezes avionetas tipo “Cesna” com mais de 3 pessoas. Também sobrevoam 

muito baixo os turismos e a nossa casa. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nossa informação (da lei) é que a 300 m à volta da pista não deve haver nenhuma 

casa. Mas a cerca de 150 m fica o turismo Mte da Coça, um pouco mais o hotel Enigma, 

Turismo Salgadinha e mais turismos e também a pequena aldeia de Vale Juncal, outras casas e 

muito perto a casa do Sr. Ilídio que existe há muitos anos (agora a companhia comprou a casa 

dele). -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A ANAC deu a licença para a pista. A Câmara deu a licença sobre ambiente?? Como 

é possível, Sr. Presidente. E agora, o que vão construir lá nesse terreno? A partir (mais ou 

menos) de março ou abril do ano passado, durante cerca de 6 meses, trabalharam com grandes 

máquinas e cortaram sobreiros, e sobretudo mudaram cerca de 50 000m3 de terra. Fizeram um 

grande buraco, talvez uma barragem? Tudo feito sem placa de “Aviso”. Na metade de outubro 

foi colocada essa placa de “Aviso”, mas os trabalhos já estavam feitos. ------------------------------  

 ----------- Na internet há um plano sobre o Alentejo Airpark com muitas casas. Isso é muito 

estranho para nós, porque a lei diz que não deve haver nenhuma casa à volta dos 300 m da 

pista. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente podia nos explicar o que está a acontecer? Quem tem interesse com 

o tal projeto? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Obrigada pela resposta.” -------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ 2. A Senhora Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, perguntou se 

estava equacionada alguma intervenção na Praia da Franquia, em Vila Nova de Milfontes, que 

na sequência do desassoreamento do Rio Mira está com um desnível com mais de um metro de 

altura em relação à maré baixa, está extremamente perigosa e com uma corrente muito forte. 

Informou ainda que a barra está muito assoreada e impede o barco salva-vidas da Capitania do 

Porto de Sines de passar, pelo que em caso de acidente, a intervenção tem de ser feita pelo bote 

salva-vidas, o que para algumas situações é manifestamente insuficiente. ---------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes, 

informou que a sua habitação continuava sem a ligação à rede de gás. -------------------------------  

 ------------ 3. O Senhor António Almeida, residente em Odemira, veio questionar qual o 

horizonte temporal para a implementação do Plano de Trânsito na zona central da vila de 

Odemira, já aprovado pela Câmara Municipal de Odemira, tendo em conta que a última vez 

que questionou o assunto na reunião ordinária da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal foi “muito evasivo”. O munícipe entregou ainda dois registos fotográficos 

do trânsito existente na zona em causa, solicitando que os mesmos constassem do maço de 

documentos da presente sessão, referindo que ambos retratavam o excessivo trânsito automóvel 

existente nas ruas junto à Biblioteca Municipal “José Saramago” de Odemira (Bairro do 

Castelo). -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Sobre as intervenções registadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou, quanto à pista de ultraleves na zona do Vale Juncal, que aquela zona se encontra fora 

do Parque Natural e da Rede Natura, pelo que não tem grandes condicionantes, o que permitiu 

que naquela mancha do território fossem construídos alguns empreendimentos turísticos e 

viabilizada a pista em causa. Reconheceu que pudessem existir conflitos de interesse difíceis de 

conciliar, no entanto informou que a pista tinha licença exclusivamente para ultraleves, pelo 

que a sua utilização por parte de outras aeronaves extrapolava o âmbito da licença atribuída. 
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Nessa conformidade, informou que iria dar conhecimento daquela Exposição à Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC). Por último, sobre este assunto, referiu ainda que o projeto 

interessa apenas aos respetivos promotores, não existindo mais nenhum outro foco de interesse. 

Referiu também que desconhecia a existência de outras perspetivas de investimento naquele 

empreendimento turístico, pelo que iria solicitar aos serviços municipais que clarificassem essa 

questão junto dos promotores, bem como a questão da distância dos trezentos metros referentes 

à pista e, posteriormente informaria a munícipe da resposta obtida. -----------------------------------  

 -----------  Quanto ao desassoreamento da foz do rio Mira informou que as condicionantes 

impostas ao projetista, por parte da empresa Infraestruturas de Portugal, S.A., que impediram a 

realização dos trabalhos junto aos pilares da ponte de Vila Nova de Milfontes, poderão ter 

contribuído para o retrocesso daquela intervenção. Informou ainda que aquele investimento tem 

obrigatoriamente um acompanhamento permanente de monitorização pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) e a atual situação já tinha sido comunicada à Sociedade Polis Litoral 

Sudoeste, propondo-se a antecipação da monitorização prevista no âmbito da obra, face aos 

efeitos verificados na foz do rio Mira. Referiu ainda que tinha igualmente sido informada a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/ Administração da Região Hidrográfica (ARH) do 

Alentejo da situação descrita, tendo sido considerada urgente a contratação de equipa de 

monitorização e o agendamento de uma reunião com o projetista. ------------------------------------  

 ----------- Relativamente à instalação da rede de gás em Vila Nova de Milfontes, informou que 

o processo de licenciamento da infraestrutura de armazenamento de gás estava a decorrer no 

Município de Odemira, pelo que, quando o processo estivesse concluído caberia à empresa 

efetuar a devida correção, bem como, contemplar as situações que não foram ainda satisfeitas. -  

 ----------- Por último, quanto ao Plano de Trânsito da zona histórica da vila de Odemira 

informou que já tinha decorrido o período de discussão pública, tendo o mesmo sido alargado e 

reforçado junto de algumas entidades locais, já estava aprovado pela Câmara Municipal e 
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previa-se a sua implementação até ao verão do corrente ano. Considerou ainda que a sua 

resposta, na reunião ordinária da Câmara Municipal, não tinha sido evasiva porque era difícil 

indicar com rigor uma data, quando o procedimento obriga ainda à publicação de editais sobre 

a aprovação do citado Plano de Trânsito e ao tratamento de eventuais reclamações, bem como à 

aquisição e colocação da sinalização. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

DA ELEITA PELO PARTIDO SOCIALISTA, ANA SOFIA PACHECO SOARES: 

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.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO: -----  

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

pelo período de seis meses, apresentado pela Senhora Ana Sofia Pacheco Soares, eleita pelo 

Partido Socialista, 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 onze de janeiro do corrente ano. -------------------------------------------------------  

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

Municipal tomado do devido conhecimento. Não estando presente o membro seguinte na 

ordem da lista do Partido Socialista, a substituição da Senhora Ana Sofia Pacheco ocorrerá 

posteriormente nos termos da lei, antes da realização da próxima sessão/ reunião da Assembleia 

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

 ----------- Ponto dois: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: -------------------------------  
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 ---------- a) PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO 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 dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, uma abstenção dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

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

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

 ---------- b) SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA TRINTA DE NOVEMBRO 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 dezassete 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, três abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
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Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes 

trinta e dois membros da Assembleia Municipal. As abstenções registadas referem-se a 

membros que não estiveram presentes na referida reunião. ---------------------------------------------  

 ----------- C) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA TREZE DE DEZEMBRO 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 dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quatro abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, três abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

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

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

 ----------- 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. ---------------------------------------------------  

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

CONCELHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- a) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

ODEMIRA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -----------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente o ofício número noventa e cinco, enviado no dia trinta e um de janeiro do 

corrente ano, pela Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Odemira (CPCJ de Odemira), referente ao assunto em epígrafe, o qual ficará 

arquivado no maço de documentos desta sessão. O Relatório em causa foi apresentado à 

Assembleia Municipal pela Senhora Presidente da CPCJ de Odemira, Dr.ª Maria da Piedade 

Barradas, previamente convidada para o efeito, não se tendo registado qualquer intervenção 

sobre o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou os presentes 

que já tinha sido tomada a posição do Grupo de Trabalho constituído na Assembleia Municipal, 

na sequência da realização da sessão extraordinária sobre a “atividade agrícola na área de 

Perímetro de Rega do Mira (PRM) e no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV)”, bem como encaminhada a mesma para as respetivas entidades, 

agradecendo por esse facto o trabalho realizado. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que já tinha recebido a resposta do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal relativamente ao pagamento das senhas de presença dos membros da Assembleia 

Municipal nas segundas reuniões das sessões ordinárias deste Órgão, cujo pagamento se 

encontrava suspenso, aguardando os pareceres solicitados para o efeito. Nesse sentido, foi 

comunicado que as referidas senhas de presença conferiam o direito ao pagamento e já tinha 

sido ordenado a liquidação das mesmas. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal entregou aos membros 

eleitos pelo Partido Social Democrata a Resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
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relativa ao Requerimento apresentado na segunda reunião da sessão ordinária de junho, 

realizada no dia treze de julho do ano transato, cujo texto seguidamente se transcreve: ------------  

 ----------- “RESPOSTA A REQUERIMENTO DO PSD NA AM DE 13 DE JUL 2018 ------------  

 ----------- Assunto: Polis do Litoral SW---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão1: Quais os projetos já concluídos, os que estão em fase de conclusão e os que 

faltam realizar? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 2: Qual o Cronograma de todos esses processos?-----------------------------------  

 ----------- R: Anexa-se quadro detalhado de todos os procedimentos em curso, incluindo 

situação atual e cronograma das ações. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 3: Qual o prazo limite para a sua conclusão? ----------------------------------------  

 ----------- R: O prazo limite para realização de todas as ações, incluindo as de reparação será 31 

de Dez 2019, data em que se extingue o Programa Polis SW, atualmente em fase de 

liquidação.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para explicar 

o teor do documento distribuído nesta sessão aos membros da Assembleia Municipal sobre 

“INFORMAÇÃO – PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – 

SITUAÇÃO EM FEV 2019” que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------  

 ----------- “Em 16 de agosto de 2018 foi publicada a Lei nº 50/2018 e posteriormente os 

respetivos diplomas sectoriais das matérias objeto de Transferências de Competências 

Administrativas da Administração Central para as CIM e Autarquias (Municípios e Juntas de 

Freguesia.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Até ao final do ano de 2018, foram publicados 11 diplomas sectoriais, sendo 9 

aplicáveis aos Municípios, 4 aplicáveis às CIM e 1 aplicável às Juntas de Freguesia. --------------  

 ----------- Em 30 de janeiro de 2019, foram publicados 4 novos diplomas sectoriais (Educação, 

Saúde, Cultura e Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos), cujo prazo de 
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apreciação e decisão terminam em 30 de abril para a Educação e 1 de abril para os restantes. 

Nesta data continuam por publicar os diplomas sectoriais relativos a outras matérias, 

designadamente no âmbito da Proteção Civil, Ação Social, Áreas Portuárias, Transporte em 

Vias Navegáveis Interiores, Segurança e Policiamento de Proximidade e Áreas Protegidas. ------  

 ---------- A Lei nº 50/2018, determina a transferência de competências com efeitos a 1 de Jan 

2019, concedendo aos órgãos municipais a opção de adiar os seus efeitos por períodos anuais, 

com limite no ano de 2021, ou seja, até ao final do presente mandato Autárquico, devendo a 

AM deliberar nesse sentido caso se pretenda adiar os efeitos de uma ou competências 

transferidas, e caso a caso. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Analisada a lei-quadro e cada um dos diplomas sectoriais, entende o executivo 

municipal que o MO está em condições de receber de imediato TODAS as 9 competências 

publicadas até ao final do ano de 2018 – Ver quadro ANEXO. ----------------------------------------  

 ---------- Perante o quadro legal vigente e desejo de assunção de responsabilidades imediatas 

sobre as novas competências publicadas até 31 de Dez 2018, entendeu o executivo não 

submeter qualquer proposta de adiamento de produção de efeitos a deliberação aos órgãos 

municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tal decisão não significa que se generalize a assumir a mesma posição sobre as novas 

competências em matérias entretanto publicadas no corrente ano (com prazos para apreciação e 

decisão a decorrer). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda neste âmbito, 4 Diplomas de transferências de competências são aplicáveis às 

CIM (sendo 2 em articulação com os Municípios), porém, a produção de efeitos só ocorre se 

TODOS os municípios da mesma a aceitarem, bastando nos termos da Lei 50/2018, que um dos 

municípios delibere em sentido contrário para que tal não aconteça. ----------------------------------  

 ---------- Em Dez último, reunidos em Conselho Executivo da CIMAL, os 5 Presidentes 

discutiram o assunto, tendo os Presidentes dos Municípios de Santiago do Cacém, Grândola e 
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Alcácer do Sal, informado que todos os seus órgãos deliberariam CONTRA a assunção destas 

novas competências, incluindo as propostas para as CIM, pelo que se tornou extemporânea 

qualquer outra pronúncia sobre a matéria. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se informam os órgãos municipais, que em 29 Jan 2019 reuniram os Municípios 

da CIMAL com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita e os 3 SE com competências nestes domínios; 

SE das Autarquias Locais, SE Adjunta e SE da Proteção Civil, tendo sido debatidas e 

esclarecidas as duvidas que este processo gerou e outras matérias de interesse para a região.” ---  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal considerou que o processo de 

descentralização das competências “sabe a pouco” e devia ser mais ambicioso, pois tratava-se 

de um processo de descentralização administrativa, quando deveria ser também de 

competências políticas, informando mais uma vez, que politicamente não concorda com o 

modelo adotado e algumas das competências transferidas, porém, a aprovação da Lei-Quadro 

pela Assembleia da Republica e dos Decretos-Lei Setoriais determinam a sua aplicação até ao 

final do presente mandato, podendo ser decidida a sua não aplicação nos anos de dois mil e 

dezanove e dois mil e vinte, pelo que serão analisados cada diploma “per si” e avaliado o 

melhor momento para a sua aplicação no Município de Odemira. -------------------------------------  

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

 ----------- Seguidamente, à semelhança do que ocorreu na última sessão, as intervenções dos 

membros da Assembleia Municipal no presente ponto da Ordem de Trabalhos seriam efetuadas 

por bancada, com limitação de tempo, tendo-se registado as seguintes intervenções: --------------  

 ----------- A) BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA ------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que referiu que a Bancada do Partido Socialista 

saúda as competências não recusadas pelo Município de Odemira, no sentido em que concorda 

que vêm em benefício do cidadão e numa lógica de proximidade. Referiu ainda que muitas 

delas já vinham a ser assumidas e agora passavam a vir acompanhadas pelo devido “envelope 
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financeiro” ou da possibilidade de angariar mais receita para o Município. No entanto, 

manifestou o seu desagrado pela posição tomada na CIMAL, nomeadamente por parte de 

alguns autarcas, considerando “uma demissão do papel da gestão do que deve ser uma CIM” e 

referiu não entender o porquê de rejeitarem liminarmente todas as competências, especialmente 

as referentes à promoção turística e aos fundos comunitários, que muitos benefícios trariam. 

Revelou ainda que no País existiam exemplos de CIM´s que funcionam muito bem, porque a 

lógica era outra, independentemente das forças políticas que as integravam. ------------------------  

 ---------- Quanto às novas competências, designadamente na área da Educação, manifestou-se 

preocupado quanto: à gestão do pessoal não docente, porque constata-se que na maioria dos 

casos era manifestamente insuficiente; ao estado dos edifícios da Escola Secundária Dr. 

Manuel Candeias Gonçalves de Odemira, da Escola Damião de Odemira e da Residência de 

Estudantes de Odemira, devendo ser acautelado o respetivo “pacote financeiro”. Na área da 

Saúde, manifestou-se preocupado: com a possibilidade do Contrato Local de Saúde do Litoral 

Alentejano não vir a ser renegociado por parte do Governo e as competências passarem para as 

autarquias; e, com as graves carências no funcionamento do Centro de Saúde de Odemira e das 

respetivas Extensões de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Nádia Bértolo que, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, 

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

 -------------------------------------- “CONGRATULAÇÃO  ----------------------------------------------  

 -------------------------------------- PROJETO “CUI(DAR)+” ------------------------------------------ --  

 ---------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira propõem uma congratulação pela 

criação de um Gabinete de Apoio ao Cuidador no concelho de Odemira. ----------------------------  

 ---------- O projeto “Cui(dar)+”  resulta de uma candidatura da TAIPA (Organização 

Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira) ao Programa de 

Parcerias para o Impacto – Instrumento de Financiamento da Estrutura de Missão Portugal 
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Inovação Social, sendo o primeiro projeto a levar ao território de Odemira uma iniciativa do 

Portugal Inovação Social. É financiado a 70% pelo Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego (POISE) e comparticipado a 30% pelo Município de Odemira, enquanto investidor 

social. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um dos objetivos deste projeto é permitir que o cuidador se possa ausentar deixando o 

seu dependente entregue a profissionais da área dos cuidados de saúde, em contexto doméstico.  

 ----------- Esta iniciativa pretende ser uma resposta para criação de uma estrutura de apoio e de 

acompanhamento dos/as cuidadores/as formais e informais, centrado em 3 níveis de bem- estar 

- Psicológico, Social e Físico - através do desenvolvimento da seguinte estratégia de 

Intervenção: Criação de um Gabinete de Apoio à Pessoa Cuidadora, onde esta poderá recorrer 

para um atendimento e acompanhamento psicológico e social dos/as cuidadores/as, a título 

gratuito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O projeto vai ainda possibilitar o acesso da pessoa cuidadora ao Cartão “Cuidar+” que 

dará acesso a descontos diretos na aquisição serviços ou aquisição de produtos na área dos 

cuidados de saúde e bem-estar físico e mental, através de uma parceira estabelecida com o 

comércio local. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, numa altura em que o Governo Central se encontra em processo de 

desenvolvimento de medidas de apoio e valorização da dedicação pessoal a quem presta este 

tipo de apoio a pessoas em situação de dependência e/ou incapacidade, é com grande agrado 

que os eleitos desta Assembleia Municipal verificam que Odemira está não só alinhada com as 

politicas nacionais, mas um passo à frente no que diz respeito à implementação das mesmas. ---  

 ----------- Odemira, 22 de fevereiro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. -------------------------------------------  

 ------------ Não se registando qualquer intervenção procedeu-se à votação da presente 

Congratulação, a qual foi aprovada por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros 
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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. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Maria da Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve, apresentou o VOTO DE CONGRATULAÇÃO que seguidamente transcreve: ------  

 --------------------------------- “VOTO DE CONGRATULAÇÃO  -------------------------------------  

 ----------- Na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/Almograve, cumpre-

me informar esta Assembleia do excelente desempenho que o Clube de Pesca Desportiva do 

Almograve - Rosa dos Ventos teve no Campeonato Nacional da Segunda Divisão, em 2018, na 

modalidade de surfcasting, na qual obteve o honroso segundo lugar, qualificação esta, que 

coloca o clube na disputa do Campeonato Nacional da Primeira Divisão na época prestes a 

iniciar em 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em virtude do exposto, e, consciente do relevante papel social e desportivo que tem 

na sua comunidade de pertença e promotor da imagem do Concelho de Odemira no contexto 

desportivo nacional, proponho a esta Assembleia a deliberação de um Voto de Congratulação 

ao Clube de Pesca Desportiva do Almograve - Rosa dos Ventos. -------------------------------------  

 ---------- Odemira, 22 de fevereiro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve”. ---------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção procedeu-se à votação do presente Voto de  

Congratulação, o qual foi aprovado 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. ------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Interveio o Senhor Pedro Almeida que congratulou o Município de Odemira por ter 

aceitado o convite da Segurança Social para estabelecer um Contrato Local de 

Desenvolvimento Social “CLDS-4G”, relativo ao “Eixo 3: Promoção do envelhecimento ativo 

e apoio à população idosa”, relembrando a importância deste Programa, designadamente nas 

freguesias do interior do concelho, onde os indicies de envelhecimento são elevados. Informou 

ainda que durante três anos será atribuída uma verba para o efeito e, nesse sentido, perguntou 

sobre o ponto de situação daquele Contrato. --------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referiu que teve conhecimento de uma reunião realizada entre a 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e o Senhor Ministro da 

Administração Interna onde, entre outros assuntos, foi debatida a grave falta de meios e 

recursos nos Postos Territoriais da Guarda Nacional Republicana (GNR) do concelho de 

Odemira. Nessa conformidade, questionou o resultado daquela reunião. -----------------------------  

 ------------ Interveio a Senhora Eufémia Costa, que em nome dos eleitos do Partido Socialista, 

apresentou a CONGRATULAÇÃO que seguidamente se transcreve: --------------------------------  

 ----------------------------------------- “CONGRATULAÇÃO  --------------------------------------------  

 ------------ ODEMIRA INTEGRA O ANO NACIONAL DA COLABORAÇÃO -------------------  

 ------------ Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira propõem uma congratulação pela 

Integração do concelho de Odemira no Ano Nacional da Colaboração. ------------------------------  

 ------------ O Ano Nacional da Colaboração é uma iniciativa promovida pelo Fórum para a 

Governação Integrada (Fórum GovInt) e por um conjunto de entidades promotoras, entres as 

quais o Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ De enaltecer pelos eleitos desta Assembleia Municipal, são também as duas outras 

entidades que aderiram a este programa, designadamente o Agrupamento de Escolas de Colos, 

com atividades no âmbito da Cidadania, e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Milfontes, com os projetos “Juntos Aprendemos” e “Ensinar é a melhor forma de aprender”. ----  



-19- 

22-02-2019 

 ----------- Ao longo deste ano de 2019, serão realizados 40 eventos com o tema “O poder da 

Colaboração”, em diversos distritos, com vista a promover a disseminação da temática da 

colaboração, através da partilha de práticas promissoras a nível local. O objetivo passa pela 

construção de um Programa Nacional em rede, através de uma dinâmica descentralizada e 

colaborativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No próximo dia 26 de março, Odemira recebe um dos eventos “O poder da 

Colaboração”, no âmbito deste Ano Nacional da Colaboração. Esta será uma iniciativa de 

âmbito nacional que pretende mobilizar e inspirar a sociedade portuguesa para a relevância 

estratégica da colaboração e à qual apela esta Assembleia Municipal para que seja a mais 

participada possível por parte da sociedade civil de Odemira.------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 22 de fevereiro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. ------------------------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção procedeu-se à votação da presente 

Congratulação, a qual foi aprovada por maioria, com vinte 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 e uma abstenção dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

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

 ---------- B) BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA -----------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Vera Raposo que solicitou o ponto de situação sobre situação do 

encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos em Colos, designadamente que medidas 

estavam a ser tomadas pelo Executivo Municipal. -------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, em nome dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentou 

a SAUDAÇÃO que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------ “SAUDAÇÃO ------------------------------------------------------  

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

 -------------- IGUALDADE NA LEI E NA VIDA, A LUTA DO NOSSO TEMPO -----------------  

 ----------- As primeiras lutas pela emancipação e igualdade na vida, encetadas pelas mulheres 

trabalhadoras, de forma organizada, remontam ao final do século XIX. ------------------------------  

 ----------- A sua luta percorre o século XX e estende-se aos nossos dias. Importa, portanto, 

relembrar os acontecimentos mais relevantes: ------------------------------------------------------------  

 ----------- - no dia 28 de Fevereiro de 1909, foi celebrado nos Estados Unidos o 1º Dia 

Internacional da Mulher; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - para dar força às suas reivindicações, em 1910, na 2.ª Conferência Internacional da 

Mulher, realizada em Copenhaga, Clara Zetkin propõe a criação do Dia Internacional da 

Mulher, proposta que foi aprovada; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - no ano de 1975, a ONU proclama e oficializa o dia 8 de Março como “Dia 

Internacional da Mulher”, data adotada por muitos países. Nesse mesmo ano, no México, 

realiza-se a 1.ª Conferência Mundial da Mulher, sob o lema “IGUALDADE, 

DESENVOLVIMENTO E PAZ”; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - em 1980 realiza-se a 2.ª Conferência Mundial da Mulher em Copenhaga, com o 

lema “EDUCAÇÃO, EMPREGO E SAÚDE”; -----------------------------------------------------------  

 -----------  - em 1985 realiza-se a 3.ª Conferência Mundial da Mulher em Nairóbi, com o lema 

“ESTRATÉGIAS ORIENTADAS AO FUTURO, PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

MULHER ATÉ AO ANO 2000”; ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - em 1995 realiza-se a 4.ª Conferência Mundial da Mulher na China, sob o lema 

“AÇÃO PARA A IGUALDADE, O DESENVOLVIMENTO E A PAZ”; ---------------------------  

 -----------  - em 2018 realiza-se a 5.ª Conferência Mundial da Mulher no Reino Unido, sob o 

lema “COMBATE À DESIGUALDADE DE GÉNERO”. ----------------------------------------------  
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 ---------- Portugal, com a Revolução de Abril, estabelece os direitos e liberdades do Povo 

Português e reconhece o papel das mulheres na família e na sociedade, valorizando o seu 

talento e reconhecendo a sua extraordinária importância, pelo que passam a ser consagrados 

direitos de igualdade no documento supremo aprovado no dia 2 de Abril de 1976 – a 

Constituição da República Portuguesa. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde então, com a luta persistente das mulheres e de muitos democratas, muitas têm 

sido as conquistas por si alcançadas, na família, no trabalho, na participação cultural, 

desportiva, social e política. Mas o pleno ainda não foi atingido, ainda há um longo caminho a 

percorrer pela defesa e conquista de muitos outros direitos, melhorando significativamente as 

condições de vida e de trabalho, por uma verdadeira igualdade na lei e na vida. Esta é a luta do 

nosso tempo! ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luta essa que passa pela conquista do acesso ao emprego com direitos; pelo fim das 

desigualdades salariais, do desemprego e da precariedade; pela melhoria da qualidade de vida e 

justa repartição de rendimentos; pela garantia da livre maternidade e do acesso à saúde; pelo 

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

 ---------- Muitas são as mulheres em todo o mundo que sofrem as mais vis humilhações, que 

são exploradas, traficadas e abusadas sexualmente, que são vítimas da guerra, da miséria e da 

fome, que por estas e outras razões são privadas do acesso à habitação condigna, à saúde e à 

educação. Todos estes flagelos ainda existentes em muitas sociedades têm de ser erradicados. --  

 ---------- A paz e cooperação entre os povos é uma exigência, pelo que apelamos à unidade e 

luta em todo o mundo pela igualdade de direitos de todas as MULHERES. -------------------------  

 ---------- A todas as mulheres, deixamos uma palavra amiga de solidariedade e de confiança. A 

luta é difícil, mas um futuro melhor será alcançado por todos. -----------------------------------------  

 ---------- É fundamental continuar a celebrar o dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, e 

relembrar que cabe às mulheres e aos homens a seu lado, transformar mentalidades que ainda 
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persistem neste mundo globalizante e economicista. -----------------------------------------------------  

 ----------- Para dar mais força à luta das mulheres e avançar na conquista das suas aspirações, 

apelamos à participação na Manifestação Nacional de Mulheres, promovida pelo MDM - 

Movimento Democrático de Mulheres, no dia 9 de Março, em Lisboa. -------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 22 de fevereiro de 2019, saúda todas 

as mulheres do nosso País, em especial as do nosso Concelho e todas aquelas que continuam a 

lutar pela conquista e defesa de direitos, por melhores condições de vida e de trabalho, pela 

igualdade na lei e na vida. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Igualdade de Género d para o MDM - Movimento Democrático de Mulheres. ----------------------  

 ----------- Odemira, 22 de fevereiro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

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

 ------------ Não se registando qualquer intervenção procedeu-se à votação da presente Saudação, 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que referiu que estava sedeada no concelho uma empresa que 

desenvolvia uma atividade recreativa de motocross, utilizando os caminhos vicinais como 

pistas, danificando os mesmos. Relembrou que as Juntas de Freguesia do concelho recebem 

uma verba para a reparação/ conservação dos caminhos vicinais e, bem assim, informou que no 

ano transato já tinha investido cerca de vinte mil euros nos caminhos da sua freguesia. -----------  

 ----------- Alertou ainda para o facto de aqueles motociclistas passarem junto dos montes com 
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velocidade excessiva, colocando em causa a segurança dos respetivos habitantes. -----------------  

 ---------- Por último, referiu que a Rua Eng.º Arantes e Oliveira, de acesso ao Lar da 

Associação de Paralisia Cerebral de Odemira (APCO), não permitia a acessível mobilidade de 

pessoas que utilizavam cadeiras de roda, constrangimento também verificado na Estrada da 

Circunvalação e junto à Escola Primária. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que revelou que a bancada da Coligação Democrática 

Unitária tinha ficado surpreendida com a total mudança de posição do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal relativamente ao processo de descentralização administrativa. Referiu ainda 

que a posição de algumas autarquias nas Comunidade Intermunicipais mantinha-se coerente e 

lamentou a intervenção do Senhor Francisco Martins, quando referiu que existiam outras 

Comunidades Intermunicipais que funcionavam melhor, colocando em causa o funcionamento 

da CIMAL pela posição de algumas autarquias. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, relembrou que na última sessão da Assembleia Municipal tinha sido 

utilizado pela Bancada do Partido Socialista o argumento da “lei da proteção de dados” como 

obstáculo à transmissão das sessões deste Órgão, no entanto, referiu que ao verificar a página 

de Facebook do Município de Odemira, tinha sido publicada no dia trinta de novembro do ano 

transato uma fotografia da sua filha numa publicidade institucional ao Dia das Cidades 

Educadoras, para a qual não havia qualquer autorização para o efeito. Referiu ainda que 

também tinha sido publicada uma fotografia da sessão extraordinária da Assembleia Municipal 

do passado dia treze de dezembro, que mostrava o público presente naquela sessão. Nessa 

conformidade, considerou que “ o argumento da proteção de dados para a não transmissão das 

Assembleias Municipais ou não é válido ou a Câmara Municipal está a falhar nesta matéria” e, 

bem assim, questionou se existia alguém na Câmara Municipal preocupado com aquela 

matéria”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Florival Silvestre, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 
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Santiago, que perguntou se já tinha sido tomada alguma providência relativa ao estado em que 

se encontrava o Centro Sociocultural daquela localidade, já relatada ao Município de Odemira, 

bem como ao problema sobre a utilização do edifício, especialmente à questão da cedência das 

chaves. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Relativamente à questão da “proteção de dados”, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal relembrou que a bancada do Partido Socialista não tinha referido que a 

transmissão das sessões não podia ser efetuada por causa da Lei de Proteção de Dados, mas sim 

que tinha sido colocada a questão “se podia ser transmitida tendo em conta aquela Lei”. ---------   

 ----------- C) BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -----------------------------------  

 ------------ Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que agradeceu a resposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal relativa ao Requerimento apresentado pelo Partido Social 

Democrata, mas relembrou que ainda estavam por responder a questão referente à Petição para 

a construção de um crematório em Odemira, bem como à forma como era efetuada a 

monitorização do Programa Odete, nomeadamente na vertente da promoção do sucesso escolar.  

 ------------ Seguidamente, questionou sobre o ponto de situação do Concurso relativo à Casa do 

Arco, em Odemira, alertando para o estado de degradação do edifício, nomeadamente na 

fachada da Rua Alexandre Herculano, onde as portas e janelas apresentam vidros partidos e 

pedaços da parede a cair. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, questionou porque não foram os munícipes informados de uma maneira 

mais eficaz acerca da recente atualização do nome das ruas que estava a decorrer por todo o 

concelho, relembrando que nem todas as pessoas tinham acesso ou conhecimento da publicação 

dos “tradicionais editais”. Referiu ainda que “o envio dessa informação junto com a conta da 

água, por exemplo, teria sido muito acertado e conveniente, tanto mais que o Município de 

Odemira noutras ocasiões não se coíbe de enviar informação sobre assuntos que são tão ou 

menos importantes.” Disse ainda que “uma vez que a mudança do nome da rua implica toda 
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uma serie de alterações e formalidades legais, como a alteração da morada junto da EDP, dos 

serviços oficiais, como o registo civil, predial, a conservatória, finanças, terá que ser o 

munícipe a tratar de toda essa formalidade burocrática no País do Simplex e da Modernização 

Administrativa? Mesmo já antevendo a resposta, Senhor Presidente diga-me quem paga as 

despesas? Não é o munícipe, espero, porque esse já vai perder o tempo, o dia de trabalho e a 

deslocação se morar fora da sede do concelho. Será que é o munícipe que também tem que 

atualizar a sua morada junto do Serviço de Águas do Município de Odemira? É que se assim 

for, o processo transforma-se numa caricatura da burocracia, porque é o cidadão a informar a 

Câmara Municipal da alteração que a Câmara Municipal fez. Eu continuo a receber a fatura da 

água com a morada anterior.” --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- D) BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA -----------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho apresentou a MOÇÃO que seguidamente se 

transcreve na integra: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- DIA INTERNACIONAL DA MULHER E COMBATE À VIOLÊNCIA DE 

GÉNERO  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. O combate à violência de género é um dos maiores desafios das nossas sociedades;  

 ----------- 2. A violência de género toma várias formas, sendo Portugal assolado por um 

número muito elevado de crimes de violência doméstica e violação, maioritariamente 

direcionados contra mulheres, que devem fazer ponderar as medidas implementadas até hoje e 

novas formas de combater este flagelo; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR – União de 

Mulheres Alternativa e Resposta, nos últimos 15 anos morreram 503 mulheres e cerca de 600 

foram vítimas de tentativas de assassinato. No mesmo período, mais de 1.000 crianças ficaram 



-26- 

22-02-2019 

órfãs. Em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 participações do crime de Violência 

Doméstica; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 4. Por outro lado, a violência doméstica é o crime contra pessoas que mais mata em 

Portugal. Este crime continua a assumir-se como uma das principais formas de criminalidade, 

sendo que, nos crimes contra pessoas, é apenas superado em número de ocorrências, pelo crime 

de ofensa à integridade física simples, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Interna 

de 2017 (RASI 2017). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 5. Apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na sociedade portuguesa o mérito de se 

ter tornado a violência doméstica, crime público, apesar das inúmeras campanhas de 

sensibilização, apesar de todas as denúncias, o crime de violência doméstica continua a ter uma 

prevalência muito grande; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 6. Só este ano, 2019, já foram assassinadas 10 mulheres e 1 menina em contexto de 

violência doméstica e de relações de intimidade. Nestes casos, existiam já processos, queixas, 

pedidos de ajuda que não foram ouvidos por ninguém. O sistema que deveria apoiar as vítimas 

de violência doméstica continua a falhar redondamente. ------------------------------------------------  

 ------------ 7. Por outro lado, o crime de violação atinge, sobretudo, mulheres e crianças. Apesar 

da neutralidade prevista no tipo legal de violação quanto ao género da vítima, este crime é, 

indubitavelmente, uma forma de violência de género, e uma das mais invisíveis. ------------------  

 ------------ 8. Em Portugal, de acordo com os dados do RASI 2017, as participações do crime de 

violação aumentaram 21,8%, de 2016 para 2017 e foram apresentadas 408 queixas às forças de 

segurança. A esmagadora maioria de agressores têm relações de proximidade familiar ou de 

conhecimento, contrariando a ideia de que o crime de violação é cometido por estranhos. --------  

 ------------ 9. Neste quadro, é necessário um debate aprofundado e sério da sociedade 

portuguesa, que ouça com mais atenção as várias organizações que trabalham diariamente com 

estes casos de violência, bem como organizações internacionais, profissionais da justiça, entre 
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outros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 10. O parlamento português tem tido, em especial no último ano, várias discussões e 

apresentação de várias iniciativas legislativas referentes a esta problemática específica da 

violência doméstica e violação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 11. Parte das propostas estão em especialidade, outras foram já rejeitadas, mas, no 

geral, o que se tem depreendido do debate público sobre estas matérias é que existe pouca 

vontade política para fazer alterações à legislação. O argumento tem sido de que é preciso 

investir mais na formação dos e das profissionais. -------------------------------------------------------  

 ----------- 12. Concordando com a necessidade permanente de existir formação, os números 

indicam claramente que isso não chega. Tudo o que se fizer neste âmbito, seja de nível nacional 

ou local, será sempre pouco enquanto o número de femicídios for tão elevado. ---------------------  

 ----------- 13. Lembramos que, desde 2007, o Bloco de Esquerda propõe a criação de equipas 

multidisciplinares especializadas nas várias fases do processo e nas várias entidades. Apenas 

agora o Governo está a dar início a este caminho: é positivo, mas já vem tarde. --------------------  

 ----------- 14. A gravidade da situação não se coaduna com o rejeitar de possíveis alterações à 

legislação, ora porque haverá sempre juízes ou juízas que tomam más decisões, ora porque o 

que é preciso mudar são as mentalidades. Ignorar, por exemplo, que o enquadramento legal 

atual potencia as penas suspensas para penas abaixo de 5 anos para este tipo de crimes é deixar 

as vítimas expostas a mais violência. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária a 

22/02/2019 delibera o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Saudar todas as manifestações e concentrações que ocorrem por todo o país, 

exigindo medidas efetivas de combate à violência de género; em particular apelamos à Greve 

Feminista Internacional de 8 de março a acontecer em mais de 12 cidades portuguesas; ----------  

 ----------- 2. Exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à violência 
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de género como prioridade política efetiva; ---------------------------------------------------------------  

 ------------ 3. Instar aos respetivos órgãos de soberania a procederem à alteração das medidas 

legislativas e legais para uma eficaz proteção das vítimas e uma aplicação efetiva de penas para 

os agressores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 4. Instar o Governo a acelerar os processos de formação e sensibilização dos agentes 

para os casos de violência de género: juízes e magistrados, forças de segurança, assistentes 

sociais, técnicos de saúde; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 5. Instar o Governo a iniciar o processo de debate alargado para a criação de equipas 

multidisciplinares especializadas; ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 6. Remeter esta moção ao Governo, Presidente da Assembleia da República e Grupos 

Parlamentares. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Odemira, 22 de fevereiro de 2019 --------------------------------------------------------------  

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

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

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

qual foi aprovada por maioria, com quatro 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 dezasseis abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. Foram 

apresentadas as seguintes Declarações de Voto: ----------------------------------------------------------  

 ------------ a) Declaração de Voto escrita dos membros eleitos do Partido Socialista pelos votos 

de abstenção: “Por entendermos que o Governo tem também como prioridade o combate à 

violência de género e sendo questões extremamente sensíveis e, tal como referido, devemos 

respeitar os tempos de debate na especialidade, para que seja produzida legislação efetiva de 
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proteção às vítimas que tanto nos preocupa. O caminho está a ser feito, tanto pelas políticas 

implementadas pelo Governo, como pela Assembleia da Republica.” --------------------------------  

 ----------- b) Declaração de Voto verbal dos eleitos do Partido Social Democrata: “Os eleitos do 

PSD votaram a favor desta Moção, porque votam a favor de todas as Moções que condenem a 

violência domestica, venha ela de onde vier. É com indignação e tristeza que nós constatamos 

que num País com mais de quarenta anos de democracia, não conseguiu ainda evoluir nos 

processos e procedimentos que impedissem que esta realidade tivesse a dimensão que tem, 

colocando-nos tristemente numa posição nos primeiros lugares na União Europeia. Contudo, 

queremos deixar aqui claro que o nosso voto é a favor da condenação de toda e qualquer 

violência doméstica, de todos os géneros. Repudiamos todo e qualquer aproveitamento político 

que se faça de uma situação tão grave quanto é a violência sobre as mulheres.” --------------------  

 -----------  Interveio ainda o Senhor Ventura Ramalho que referindo-se ao assunto abordado 

pelo público naquela sessão sobre a empresa “Alentejo Airpark”, informou que aquele 

empreendimento estava à venda na internet num site francês. ------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao Balcão de Colos da Caixa Geral de Depósitos informou que até à data 

“um funcionário vai abrir a porta de quinze em quinze dias, não sabemos se é para atendimento 

ao público ou para fazer de conta que a Agência continua a funcionar.”. Referiu ainda que os 

clientes daquela instituição bancária foram fortemente prejudicados e não tinham qualquer 

resposta quer da Caixa Geral de Depósitos, quer da Câmara Municipal de Odemira. --------------  

 ----------- Em relação à construção de um canil intermunicipal, perguntou qual o valor da verba 

que seria suportada pelo Município de Odemira e referiu que aquela verba deveria ser aplicada 

no Canil Municipal, nomeadamente no desenvolvimento do gatil. Referiu ainda que os animais 

vadios existentes em Sines seriam suficientes para lotar o Canil Intermunicipal. -------------------  

 ----------- Por último, perguntou qual “o motivo da demora na reparação da pavimentação nos 

locais onde eram efetuadas intervenções por parte da Câmara Municipal, nomeadamente 
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quando se procede a reparações de ramais de água”. -----------------------------------------------------  

 ------------ Deu por fim as boas-vindas pelo regresso do funcionário municipal Licínio Silva, 

que presta apoio na gravação áudio das sessões da Assembleia Municipal. --------------------------  

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

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente às questões 

colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos, informou: ----------------------------------------------  

 ------------  - Que no passado dia vinte e nove de janeiro esteve presente numa reunião entre o 

Conselho Intermunicipal da CIMAL e o Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. 

Eduardo Cabrita, e os três Secretários de Estado (a Secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna, Dr.ª Isabel Oneto; o Secretário de Estado da Proteção Civil, Dr. José 

Artur Neves; e o Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel), onde entre 

outros assuntos, foram abordadas questões relativas a problemáticas relacionadas com a 

segurança e proteção civil, designadamente a carência de meios nos bombeiros, o desgaste 

acelerado das viaturas (algumas já obsoletas) e ausência de programas de apoio do Estado aos 

bombeiros para renovação de equipamentos, tendo o Senhor Ministro se manifestado 

preocupado com aquela situação. O Senhor Presidente da Câmara Municipal manifestou 

também naquela reunião a sua preocupação quanto à falta de meios humanos e materiais, 

designadamente de viaturas, nos Postos da Guarda Nacional Republicana do concelho de 

Odemira, bem como à degradação de equipamentos, cuja preocupação foi partilhada por todo 

os Municípios que integram aquela Comunidade Intermunicipal, tendo o Senhor Ministro 

garantido a distribuição muito em breve de novas viaturas, bem como o reforço de outros 

meios. Informou também que o quartel do Destacamento Territorial de Odemira da GNR, em 

Vila Nova de Milfontes, seria intervencionado muito brevemente e, bem assim, seria efetuada 

um visita ao Posto Territorial de Sabóia para levantamento da necessidade de intervenção, com 

vista a uma participação do Estado. Na referida reunião foi ainda proposto pelo Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal a celebração de um CLD – Contrato Local de Segurança entre 

o Estado e o Município de Odemira. -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em relação ao Balcão da Caixa Geral de Depósitos em Colos, que o Município de 

Odemira não recebeu qualquer resposta aos ofícios enviados, pese embora a reiterada 

insistência, e também não explicaram porque continuavam a ocupar o edifício. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que já tinham efetuado contactos com outra 

instituição bancária e, internamente, estavam a analisar a possibilidade de retirar ou reduzir os 

movimentos bancários do Município de Odemira naquela instituição. --------------------------------  

 -----------  - Que o Município de Odemira não deu qualquer autorização para que a atividade de 

motocross decorresse nos caminhos vicinais do concelho, referido que o projeto apresentado 

pela empresa ao Município de Odemira decorria exclusivamente nos caminhos situados na 

respetiva quinta, utilizando motos elétricas. ---------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que o Município de Odemira estava a desenvolver a proposta técnica relativa às 

acessibilidades na zona de acesso ao Lar da APCO e ao edifício da Associação de Beneficiários 

do Mira e, bem assim, solicitou ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que desse 

conhecimento daquela proposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e 

Santa Maria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto à sua posição relativamente ao processo de transferência de competências, 

que na sua intervenção tinha reforçado que “sabia a pouco”, era insuficiente e meramente 

administrativo, considerando que o processo devia ter sido “mais robusto”, com competências 

políticas, dando como exemplo, que seria possível o reforço da intervenção ao nível do 

processo educativo local, sem por em causa a autonomia pedagógica das escolas. -----------------  

 -----------  - Que brevemente iria responder à questão sobre a monitorização do Projeto Odete, 

no entanto, referiu que aquele Projeto dependia sempre do envolvimento das entidades e dos 

Agrupamentos de Escolas locais e, nesse sentido, prestou a homenagem aos Agrupamentos, na 
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pessoa dos respetivos Diretores, pela colaboração prestada. --------------------------------------------  

 ------------  - Que o cumprimento da Lei de Proteção de Dados no Município de Odemira estava 

a ser verificado pelo Setor de Informática e pelo Gabinete de Qualidade e, bem assim, informou 

que ainda existiam muitas dúvidas, a nível nacional, quanto à aplicabilidade da lei. ---------------  

 ------------  - Quanto à atualização das moradas por força da alteração de topónimos, que as 

despesas inerentes com o processo eram simplificadas e praticamente gratuitas, mas o pedido 

tinha de ser efetuado pelo munícipe. Concordou ainda com a sugestão de melhorar a forma de 

comunicação do Município com o cidadão, tronando-a mais direta e eficaz. ------------------------  

 ------------  - Que o Concurso da Casa do Arco em Odemira tinha ficado deserto, pelo que 

estavam a reapreciar o processo submetido a concurso. -------------------------------------------------  

 ------------  - Que a Petição sobre a construção de um crematório em Odemira estava a ser 

analisada, tendo em conta os diversos modelos existentes no país, pelo que brevemente 

entregaria uma informação detalhada sobre o assunto à Assembleia Municipal, antes de 

responder ao abaixo-assinado recebido. --------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Em relação ao Canil Intermunicipal, que foi aprovada uma candidatura da CIMAL, 

com um financiamento de cem mil euros e cujo projeto orçava em cerca de um milhão e meio 

de euros, que seriam repartidos pelos cinco Municípios. Referiu ainda que o citado Canil 

funcionará de uma forma integrada, destinado a situações de longa duração e dependentes de 

cuidados específicos, devendo ser atribuídas quotas de ocupação por Município. ------------------  

 ------------ Disse ainda que independentemente daquele investimento, a Câmara Municipal tinha 

decidido recuperar o segundo edifício do Canil Municipal local, para aumentar a capacidade de 

resposta. Em relação ao gatil, informou que era entendimento dos veterinários que a resposta 

não passava pela criação de espaços fechados, mas pelo controlo através da esterilização dos 

animais e sua devolução à colonia existente. Sobre esta matéria, informou que o Município de 

Odemira tinha celebrado um protocolo com a Associação Milpatas que efetuava o trabalho de 



-33- 

22-02-2019 

esterilização e acompanhamento permanente das colonias existentes no concelho e tinham a sua 

sede/ instalação de recobro num edifício municipal em Vila Nova de Milfontes. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal elogiou o trabalho que está a ser desenvolvido por aquela 

Associação e sugeriu que fosse convidada a apresentar o mesmo à Assembleia Municipal. ------  

 ----------- Por último, referiu que o atraso na reparação dos pavimentos decorrentes de 

intervenções municipais era devido ao reduzido número de elementos e de equipas de 

manutenção existentes no Município, bem como à inexistência de pessoas nos concursos 

interessadas a desempenhar aquela função. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio ainda a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís que informou que por 

indisponibilidade de agenda não tinha conseguido agendar a deslocação a Vale de Santiago 

para aferir o problema da utilização do Centro Sociocultural local. Informou ainda que já se 

encontrava em processo de adjudicação os desfibrilhadores que serão instalados, numa primeira 

fase, no Complexo Desportivo de Odemira, cujo assunto havia sido apresentado pela 

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

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

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

 ---------- Seguidamente, 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. ---------------------------------  

 --------------------------- 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: Foi presente o Relatório de 

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

de novembro do ano de dois mil e dezoito a trinta e um de janeiro do ano de dois mil e 
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dezanove, que ficará arquivado no maço de documentos da presente sessão. ------------------------  

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

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

 ----------- Ponto dois: 2. ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2019: 1.ª REVISÃO AO 

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

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

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

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

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0083-2019 - 2. ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2019: 1.ª 

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

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

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

 ----------- Foi presente a informação n.º 522/2019, datada de 04 de fevereiro de 2019, da Divisão 

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

Orçamental relativa ao ano de 2019, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 

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

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

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

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

 ----------- Inscrições/reforços: 1.000,00€ (Mil euros); ----------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 1.000,00€ (Mil euros). -----------------------------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 171.100,00€ (Cento e setenta e um mil e cem euros);----------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 171.100,00€ (Cento e setenta e um mil e cem euros). ----------  

 ----------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  
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 ---------- Inscrições/reforços: 10.100,00€ Dez mil e cem euros); --------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações:10.100,00€ Dez mil e cem euros). ----------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 159.000,00€ (Cento e cinquenta e nove mil euros); ------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 159.000,00 € (Cento e cinquenta e nove mil euros). ------------  

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

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

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, seis votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas 

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

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

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

 ---------- Ponto três: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA DE 

PESSOAL: PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2019: Foi presente a 

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

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0081-2019 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

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

PARA 2019 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE 

PESSOAL/2019 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS -------------------------  

 ----------- Em cumprimento das orientações superiormente recebidas, apresenta-se em anexo 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. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 setembro). ------------------  

 ----------- 1. Apresentação de ocorrências verificadas desde a aprovação do Mapa de Pessoal 

2019 (Mobilidades, Reservas de Recrutamento e Entradas e Saídas de Trabalhadores): -----------  

 ----------- 1.1 Mobilidade Interna a operar na mesma Carreira e Categoria ---------------------------  

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

Municipal realizada em 23 de novembro, com proposta de aprovação tomada em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada a 31 de outubro, procedeu-se à afetação de 

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

Despacho n.º 4329/2018 V-TG, de 17 de dezembro 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). Quando haja conveniência para o interesse público, designadamente quando a 
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economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem 

ser sujeitos a mobilidade, podendo esta operar-se dentro do mesmo órgão ou serviço conforme 

o disposto no art.º 92.º da LTFP. Para efeitos de concretização da mobilidade fundamentada na 

legislação mencionada, procedeu-se à mobilidade interna, na mesma carreira e categoria, nas 

seguintes situações: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - DLGT - Técnico/a Superior -1- Despacho de Mobilidade 4329/2018 V-TG, da DA 

para a DLGT em 17/12/201; Mobilidade Interna no mesmo órgão e serviço; -----------------------  

 ----------  - DDSC - Assistente Operacional -1- Despacho de Mobilidade 4329/2018 V-TG, da 

DIL para a DDSC em 17/12/201; Mobilidade Interna no mesmo órgão e serviço; ------------------  

 ----------  - Assistente Operacional -1- Despacho de Mobilidade 4329/2018 V-TG, da DIL para 

a DDSC em 17/12/201; Mobilidade Interna no mesmo órgão e serviço.------------------------------  

 ---------- 1.2 Regime de Mobilidades Intercarreiras 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, encontrava-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 que a mobilidade se possa verificar, o posto de trabalho a ocupar mediante o 
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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 aprovadas: ------  

 ----------- TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO ABRANGIDOS PELO REGIME - 5 

POSTOS DE TRABALHO ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.3 Preenchimento de Postos de Trabalho por recurso a Reservas de Recrutamento ----  

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

da Câmara Municipal realizada em 06 de dezembro de 2018 o recurso a uma reserva de 

recrutamento. Cumpre informar que a reserva de recrutamento decorreu na sequência de 

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

indeterminado, na carreira/categoria de Técnico Superior na área de Medicina Veterinária para 

a DA, publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º9, de 12 de janeiro de 2017 (Ref.ª B), 

com lista de ordenação final homologada a 03 de janeiro de 2018. ------------------------------------  

 ----------- 1.4 Atualização de Postos de Trabalho ----------------------------------------------------------  

 ----------- Procede-se à atualização dos seguintes postos de trabalho na Primeira Alteração ao 

Mapa de Pessoal, pelos motivos e ocorrências que a seguir se apresentam: --------------------------  

 ----------- Fluxo de Entradas e Saídas de trabalhadores (recrutamento e aposentação) - Mapa de 

Pessoal 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entradas - 5; Saída - 7; Número Total de Ocorrência – 12 -----------------------------------  

 ----------- Fluxo de Outras Situações (Mobilidades e Licenças sem Remuneração) - Mapa de 

Pessoal 2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mobilidades Internas e Intercarreiras - 8; -------------------------------------------------------  

 ----------- Licenças sem Remuneração - 3;------------------------------------------------------------------  

 ----------- Número Total de Ocorrências - 11 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- II - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL de 2019 ----------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal 2019 em vigor, 
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apresentam-se nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram alterados para 

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado. ------------------  

 ---------- 1. Promoção da carreira de Fiscal Municipal - Carreira não revista: -----------------------  

 ---------- Com a entrada em vigor da LOE para 2018, aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro, de acordo com o disposto na alínea b) do nº 1, 9 e 10 do art.º 18º, foram previstas as 

“ Valorizações remuneratórias”, dispondo o legislador no seguinte sentido: -------------------------  

 ---------- “Artigo 18.º-Valorizações remuneratórias ------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Para os titulares dos cargos e demais pessoal identificado no n.º 9 do artigo 2.º da 

Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, são permitidas, nos termos dos números seguintes, a partir 

do dia 1 de janeiro de 2018 e não podendo produzir efeitos em data anterior, as valorizações e 

acréscimos remuneratórios resultantes dos seguintes atos: ----------------------------------------------  

 ---------- b) Promoções, nomeações ou graduações em categoria ou posto superiores aos 

detidos, incluindo nos casos em que dependam da abertura de procedimentos concursais para 

categorias superiores de carreiras pluricategoriais, gerais ou especiais, ou, no caso das carreiras 

não revistas e subsistentes, incluindo carreiras e corpos especiais, para as respetivas categorias 

de acesso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9 - Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, as promoções, independentemente da 

respetiva modalidade, incluindo mudanças de categoria ou posto e as graduações, dependem de 

despacho prévio favorável dos membros do Governo responsáveis pela área em que se integra o 

órgão, serviço ou entidade em causa e pela área das finanças e da Administração Pública, com 

exceção dos órgãos e serviços das administrações regional e local, em que a emissão daquele 

despacho compete ao presidente do respetivo órgão executivo das regiões autónomas e das 

autarquias locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 10 - O disposto no número anterior é também aplicável nos casos em que a mudança 

de categoria ou de posto dependa de procedimento concursal próprio para o efeito, incluindo 
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procedimento próprio para obtenção de determinados graus ou títulos, desde que exigidos para 

integração em categoria superior, situação em que o despacho a que se refere o número anterior 

deve ser prévio à abertura ou prosseguimento de tal procedimento.” ----------------------------------  

 ----------- Também de acordo com o disposto no artigo 16.º do Orçamento do Estado para 2019, 

aprovado pela lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro, encontra-se prevista a possibilidade da 

promoção de todas as carreiras, designadamente das carreiras não revistas como é o caso da 

carreira de Fiscal Municipal----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Promoções - disposições previstas nas Leis do Orçamento do Estado 2018 e 2019 – 

Carreira e estatuto remuneratório dos trabalhadores do setor público – Valorizações 

remuneratórias: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cumpre referir que a Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, que estabeleceu os 

mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão, à data, a 

par dessa consagração legislativa, nos termos do nº 2 do art.º 1º veio prever o seguinte: ----------  

 ----------- “A presente lei procede ainda à integração das carreiras subsistentes e dos cargos, 

carreiras e categorias dos trabalhadores ainda não revistos nos termos da Lei nº 12-A/2008, de 

27 de fevereiro, na Tabela Remuneratória Única, aprovada pela Portaria nº 1553-C/2008, de 31 

de dezembro.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com os citados normativos, o legislador pretendeu que as entidades 

procedessem à integração ou equivalência das carreiras subsistentes, das carreiras e categorias 

dos trabalhadores ainda não revistas, na Tabela Remuneratória Única (TRU), que no caso dos 

Municípios foram as carreiras de fiscalização. ------------------------------------------------------------  

 ----------- • Previsão dos Postos de Trabalho em Mapa de Pessoal (para efeitos de abertura de 

concursos de acesso) na Carreira de Fiscal Municipal: --------------------------------------------------  

 ----------- A carreira de Fiscal Municipal encontra-se integrada no grupo de pessoal técnico 

profissional e estruturada em cinco categorias: Fiscal de 2.ª Classe, Fiscal de 1.ª Classe, Fiscal 
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Principal, Fiscal Especialista e Fiscal Especialista Principal, e respetivos escalões (que têm 

sofrido alterações ao longo das sucessivas normas de execução dos orçamentos). ------------------  

 ---------- O processo de recrutamento de trabalhadores para as carreiras não revistas rege-se 

pelas disposições normativas aplicáveis à data de 31 de dezembro de 2008, designadamente o 

Dec. Lei n.º 412-A/98, de 30 de dezembro, o Dec. Lei n.º 204/98, de 11 de julho, bem como o 

disposto no artigo 54.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e no art.º 28.º n.º 

11 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria 145-A/2011, de 06 de 

abril e normas do Orçamento do Estado. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- As alterações na carreira em apreço fazem-se por progressão quando se reporte à 

mudança de escalão uma vez reunidos os requisitos legais e por promoção no que respeita à 

mudança de categoria dentro da carreira o que carece de Procedimento Concursal, cuja decisão 

compete ao dirigente máximo do serviço.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo exposto, torna-se necessária a previsão dos respetivos postos de trabalho no 

Mapa de Pessoal aprovado para 2019, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da LOE 

2019. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Previsão de Encargos: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em cumprimento do disposto no n.º 5 do art.º 29 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, a 

previsão orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes da situação de 

Promoção dos Fiscais Municipais – Carreira não Revista encontra-se prevista e assegurada a 

partir do mês de julho de 2019, mencionada no Ponto 1. ------------------------------------------------  

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

extinção de qualquer posto de trabalho constante do Mapa de Pessoal em vigor: -------------------  

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

do órgão executivo, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 será afixada no edifício 

da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município.  ------------------------------------------------  
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 ----------- III – PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- APROVAÇÃO DA 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2019 -----------------  

 ----------- 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 2019, deve, mediante proposta de aprovação do órgão executivo, 

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

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

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e posterior remessa à Assembleia 

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

 ----------- 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 quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

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

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

 ----------- Ponto quatro: ALTERAÇÃO AO PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO 

DE MIGRANTES (2018/2020) - ODEMIRA INTEGRA+: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0027-2019 - ALTERAÇÃO AO PLANO MUNICIPAL PARA A 

INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES (2018/2020) - ODEMIRA INTEGRA+ ----------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação nº 145-2019, datada de 09 de janeiro de 2019, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, dando conhecimento que o “Guia para a 
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Conceção de Planos Municipais para a Integração de Migrantes”, promovido pelo Alto 

Comissariado para as Migrações, IP, em colaboração com a empresa de consultoria 

LOGFRAME, em dezembro de 2015, expõe como um dos princípios intrínsecos no 

desenvolvimento de um documento deste género, o Princípio da Flexibilidade, de forma a ser 

alterado/ajustado de acordo e na sequência da sua análise, apreciação e manuseamento. ----------  

 ---------- Tendo o Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM) sido apreciado e 

aprovado em sede da Comissão Local para a Interculturalidade no passado dia 12 de setembro, 

bem como pela Câmara Municipal, em reunião ordinária ocorrida no dia 20 de setembro, e pela 

Assembleia Municipal, na primeira reunião da sessão ordinária de setembro, realizada no dia 

28 de setembro de 2018 e posteriormente, remetido ao Alto Comissariado para as Migrações, 

IP para sua igualmente apreciação e possíveis recomendações de aperfeiçoamento, emergiram 

aspetos que importam melhorar, os quais constam na Informação suprarreferida. ------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação das alterações a introduzir ao Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes (2018/2020), bem como a sua remessa à Assembleia 

Municipal para idênticos efeitos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto cinco: PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE EXPANSÃO ZE1 DE 
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ALMOGRAVE: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DAS 

PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E 

APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DE PLANO DE PORMENOR: Foi presente a proposta 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0055-2019 - PLANO DE PORMENOR DA ZONA DE 

EXPANSÃO ZE1 DE ALMOGRAVE: APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO 

DAS PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA E 

APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DE PLANO DE PORMENOR -----------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 343-2019, datada de 23 de janeiro de 2019, proveniente 

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

relativa ao Plano de Pormenor da Zona de Expansão ZE1 de Almograve, onde se propõe: -------   

 ----------- 1. A apreciação e aprovação do «Relatório de Ponderação das participações recebidas 

durante o Período de Discussão Pública»; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A apreciação e deliberação da versão final da proposta do Plano de Pormenor da 

Zona de Expansão ZE1 de Almograve e, posterior remessa à Assembleia Municipal para 

aprovação, nos termos do n.º 1 do art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua 

atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

qual foi aprovada por unanimidade, com 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 
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Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: PROGRAMA ‘ODEMIRA REABILITA’: PROPOSTA DE PROJETO 

DE REGULAMENTO DO PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA (PRUMO): Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0084-2019 - PROGRAMA ‘ODEMIRA REABILITA’: PROPOSTA 

DE PROJETO DE REGULAMENTO DO PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA (PRUMO) -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 524, de 04 de fevereiro de 2019, proveniente do Setor 

de Ordenamento do Território, que avança com uma proposta de projeto de Regulamento do 

Prémio de Reabilitação Urbana do Município de Odemira (PRUMO) e apresenta a respetiva 

nota justificativa de ponderação de custos e benefícios das medidas projetadas.  -------------------  

 ---------- Em conclusão, é proposto na referida informação submeter o presente assunto à 

apreciação da Câmara Municipal de Odemira para que delibere: --------------------------------------  

 ---------- 1. Aprovar o projeto de Regulamento do PRUMO; -------------------------------------------  

 ---------- 2. Proceder à publicação integral do projeto de Regulamento do PRUMO; --------------  

 ---------- 3. Submeter o projeto de Regulamento do PRUMO a um período de consulta pública 

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

 ---------- Propõe-se a apreciação e deliberação e remessa à Assembleia Municipal. ----------------  

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

termos propostos, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para os mesmos efeitos.” --  

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

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

 ----------- Ponto sete: NORMAS DE FUNCIONAMENTO E TABELA DE PREÇOS A 

APLICAR NA FACECO 2019: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “10 - ASSUNTO N.º 0706-2018 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO E TABELA DE 

PREÇOS A APLICAR NA FACECO 2019 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 5144-2018, datada de 11 de dezembro de 2018, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que a FACECO - 

Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, é um evento de 

referência no sul do país. No ano transato encerrou portas com um balanço positivo, com cerca 

de 35 mil visitantes, e contou com 248 expositores. -----------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que a 29.ª edição da FACECO realiza-se nos 

dias 19, 20 e 21 de julho de 2019, e pretende manter a forte aposta na representação das 

atividades económicas e culturais do Concelho, bem como dar continuidade à apresentação das 

Políticas Municipais que contribuem para o processo de construção do desenvolvimento em 

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

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

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da proposta de Normas de 

Funcionamento e da Tabela de Preços a aplicar na FACECO 2019, bem como a posterior 

remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos e para os efeitos 

previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da referida Lei. -------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto oito: ADESÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA À ANAM – 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS: Foi presente o processo 

referente ao pedido efetuado pela ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais 

de adesão da Assembleia Municipal de Odemira à referida entidade, remetendo para o efeito 

um conjunto de documento de suporte à tomada de posição, designadamente a Escritura 

Pública de alteração de Estatutos, os próprios Estatutos, o Visto Prévio do Tribunal de Contas e 

o valor da quota anual que para o Município de Odemira é de mil duzentos e cinquenta euros. --  

 ---------- De acordo com o número um do Artigo Segundo do Estatutos da ANAM esta 

entidade tem “por objeto valorizar o papel das assembleias municipais na organização 

democrática dos municípios, apoiando e promovendo para o efeito estudos, seminários, 

congressos e publicações.” Refere ainda no número um do Artigo Terceiro que os municípios 

associados são “representados pelos respetivos presidentes de assembleia municipal (…)”. -----  

 ---------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: DESIGNAÇÃO DE UMA PESSOA DE ENTRE OS CIDADÃOS 
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ELEITORES PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ALARGADA, DA COMISSÃO DE 

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

email enviado no dia vinte e um de novembro do ano de dois mil e dezoito pela Senhora Zélia 

de Jesus 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, 

tendo apenas rececionado uma proposta verbal para a eleição em causa, apresentada pelos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, com a indicação da Senhora Ana Raquel da Silva 

Semedo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais sugestões para a eleição em causa, procedeu-se à votação da 

proposta apresentada, por escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo 

quinquagésimo quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, tendo-se apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: trinta e dois; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: vinte e sete; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos contra: um; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos (abstenção): três.----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, foi designada para integrar a composição da Comissão Alargada 

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do concelho de Odemira a cidadã Ana Raquel 
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da Silva Semedo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 SESSÃO ------------------------------------  

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

por encerrada a sessão era zero horas e vinte e seis minutos do dia vinte e três de fevereiro 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, ----------  


