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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a sessão ordinária de abril 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: Apreciação e aprovação das Atas: -------------------------------------------------  

 ---------- a) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de março de 

2019; ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Sessão Extraordinária - Assembleia Municipal Jovem, realizada no dia 04 de abril 

de 2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Apreciação de Expediente. --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Ponto dois: Prestação de Contas 2018: apreciação e deliberação. -------------------------  

 ---------- Ponto três: 5.ª Modificação Orçamental - 2019: 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita; 

2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 
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2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. -----------------  

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

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

 ----------- Ponto cinco: Projeto de alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do 

Município de Odemira (RUEMO): apreciação e deliberação. ------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Autorização de espaço naturista no concelho de Odemira na zona norte da 

Praia do Malhão, na Freguesia de Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação. --------------  

 ----------- Ponto sete: Designação de dois cidadãos para integrarem a Comissão de Análise 

Técnica do Orçamento Participativo 2019, de acordo com o n.º 1 do art.º 10.º das respetivas 

Normas de Funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ----------------------------------------  

 ----------- Compareceram a esta sessão trinta e dois Membros, a saber: Amâncio Francisco 

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

Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa Bernardo, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe 

Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da 

Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva 

Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel 

Silva Martins, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos 

Sobral Penedo, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, 

Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Nádia da 

Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, 

Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino 
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Gonçalves, Pedro Miguel Correia da Silva, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa 

Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. 

Registou-se a ausência dos Membros: João Palma Quaresma e Manuel da Silva Cruz. ------------  

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

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

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

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

substituir o Senhor Miguel Forte Prista Monteiro, eleito pelo Partido Socialista. -------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e quarenta e nove 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, Sara Cristina Ramos Marcelino, Vereadora eleita 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 sessão ordinária 

realizada no passado dia vinte e dois de fevereiro. -------------------------------------------------------   

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

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

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

 ----------- 1. A Senhora Dilva Marinheiro Conroy, residente em Vila Nova de Milfontes, 

informou que adquiriu um terreno na Lagoa dos Gansos, num local onde existem mais nove 

lotes, os seus vizinhos têm fornecimento de eletricidade, e a ela foi-lhe negado pela EDP tendo 
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sido informada que esse impedimento vinha no seguimento de orientações dadas pelo 

Município de Odemira. Nesse sentido, questionou o porquê de tal impedimento. -------------------  

 ------------ 2. A Senhora Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, informou que 

no ano anterior, por esta altura, tinha estado presente numa sessão da Assembleia Municipal a 

perguntar que medidas estavam previstas implementar, especialmente em Vila Nova de 

Milfontes, para receber os turistas durante a época balnear, tendo-se posteriormente constatado 

que as medidas tomadas não foram suficientes designadamente no que se refere à recolha de 

resíduos e limpeza de ruas. Referiu ainda que os painéis de informação continuam vandalizados 

e o trânsito, pese embora estivesse melhor, continuavam a existir problemas com as indicações 

emanadas dos GPS’s. Relembrou também que o parque de estacionamento continua em “terra 

batida”, tem muito pó e os automóveis ficam completamente sujos. ----------------------------------  

 ------------ Seguidamente, queixou-se do ruido noturno que continua a existir em Vila Nova de 

Milfontes, designadamente produzido por festas extra que têm licenciamentos especiais ou por 

espaços que se encontram junto a residenciais e alojamentos, o que tem originado várias 

queixas de turistas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Alertou ainda para o estado da Praia da Franquia que se encontra com uma 

inclinação junto ao rio muito acentuada e com uma corrente muito forte e, bem assim, 

perguntou que medidas estavam previstas para minimizar o risco de acidentes naquele local 

durante o verão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, questionou sobre o ponto de situação da instalação da Antena da NOS em 

Vila Nova de Milfontes, cujo processo em Tribunal já tinha terminado. Perguntou também que 

medidas foram tomadas relativamente ao seu alerta efetuado numa sessão anterior sobre as 

fissuras existentes no muro perto do Castelo em Vila Nova de Milfontes, uma vez que o 

problema persiste. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 3. A Senhora Madalena Morais, residente em Vila Nova de Milfontes, disse o 
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seguinte: “Moro na Rua dos Combatentes Portugueses, antigo Monte Vistoso, e o que me traz 

aqui é uma denúncia que fiz no dia dezoito de outubro do ano passado contra o Senhor José 

Guerreiro que é emigrante na Austrália e meu vizinho do lado, pois alugou a sua casa a 

imigrantes e o resultado não é bom. Fazem barulho, são sujos, já chamei a GNR. Estou farta de 

os mandar calar de noite. De dia dormem e de noite fazem festa. É só barulho.---------------------  

 ----------- O Senhor José Manuel Guerreiro fez da sala uma cozinha para tanta gente sem 

condições. Tem maus cheiros, caixas de esgotos abertas. Entreguei fotos na Câmara Municipal 

há algum tempo. Tem canalização por fora da casa, tubos à vista, estética da casa vergonhosa. 

Tem um tubo de exaustor por fora da casa e gordura nas paredes. ------------------------------------  

 ----------- Por fim apareceu-me ratos e baratas em casa, coisa que nunca tive. Pedi ajuda ao 

Senhor Lampreia porque fiquei desesperada de ver aqueles bichos. Já lá moro há alguns anos. --  

 ----------- A minha denúncia foi mandada para o Senhor Presidente da Câmara Municipal, para 

o Senhor Vereador Pedro Ramos e até hoje não me convocaram. Passei pelo gabinete que está 

em Vila Nova de Milfontes na semana passada e sei que o assunto está nas mãos da Arquiteta 

Sónia. Estou desesperada!------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim, agora o meu vizinho está a fazer outra casa grande no quintal e não vejo lá 

nenhum licenciamento. Será que é também para alugar? Ele agora encontra-se em Portugal, 

podem convoca-lo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu sou uma doente oncológica e estou farta e ando doente. Será que vão dar uma 

solução a este problema? Vila Nova de Milfontes está a ser invadida por migrantes. Eles 

coitadinhos não têm culpa. A nossa linda princesa do Alentejo merece respeito. (…) -------------  

 ----------- Todas as sextas-feiras é um corrupio de gente na minha rua para eles fazerem as 

rezas deles. Se os aceitam cá deviam de lhes dar condições.” ------------------------------------------  

 ----------- 4. O Senhor Paulo Reis, residente em Vila Nova de Milfontes, informou que o seu 

assunto também era referente à população migrante no concelho, mas referiu que não era 
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xenófobo, nem racista, não costumava discriminar ninguém, até porque também tinha sido 

emigrante e já conviveu com várias etnias e religiões, e já tinha vivido em comunidade. No 

entanto, não podia deixar de mostrar a sua indignação pela forma como estavam a receber no 

concelho a população migrante e por se deixar que outras pessoas os coloquem em situações 

desumanas, que não dignificam nem as pessoas que veem trabalhar para o concelho, nem a 

comunidade em geral. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Considerou que existia um completo descontrolo em relação ao fluxo de pessoas 

migrantes no concelho, desconhecendo-se o número de pessoas que estavam no território, de 

onde vinham, para onde iam e o que vinham fazer. Com base neste facto e, apesar da existência 

no Município de Odemira de um Programa de Integração, considerava difícil a integração 

daquelas pessoas na comunidade. Perguntou ainda como pretendia o Município de Odemira 

integrar se viessem para o concelho dez mil migrantes. -------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe informou ainda que em Vila Nova de Milfontes já começaram a surgir 

guetos e deu como exemplo o Centro Comercial, onde os proprietários das lojas estão a vender 

os espaços comerciais “ao desbarato” que são compradas por um conterrâneo, para 

posteriormente alugá-los a empresas de prestação de serviços de mão de obra migrante. Relatou 

que já se encontravam migrantes a dormir nas garagens do Centro Comercial e a fazer a sua 

higiene pessoal nos lavados públicos daquele espaço. Referiu ainda que os espaços comerciais 

alugados a migrantes não cumprem com o horário estabelecido para o Centro Comercial, nem 

com as condições de higiene, questionando se poderiam vender refeições. Alertou para o facto 

de atrás do mercado, junto ao eucaliptal nas Alpenduradas, estarem a ser construídas casas 

quase todos os dias para alugar a migrantes, e que na Boavista dos Pinheiros, junto ao portão 

sul do Parque das Águas, numa habitação alugada a migrantes tinham já acrescentado área com 

a junção de compartimentos pré-fabricados. ---------------------------------------------------------------  

 ------------ Alertou também para o facto de o contingente de segurança para o concelho de 



-7- 

30-04-2019 

Odemira estar calculado para cerca de vinte e cinco mil pessoas, pelo que questionou como 

poderiam garantir a segurança com mais dez mil pessoas no território. Referiu ainda que este 

fenómeno também estava a causar problemas nos serviços públicos no concelho, especialmente 

na saúde.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, lamentou que esta situação estivesse a ocorrer no concelho de Odemira, a 

qual já se estava a repercutir no sentimento de insegurança, desconforto e incomodo na 

população local. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. O Senhor António Almeida, residente em Odemira, referiu que existia uma norma 

municipal que não permitia a utilização de “telha de marselha” em novas construções, 

desconhecendo se essa norma também se aplicaria na reutilização da telha pré-existente, 

aquando da reparação de telhados. Nessa conformidade e referindo-se a uma beneficiação que 

está a ser efetuada num edifício municipal em Odemira, onde foi reaproveitada a telha de 

marselha, considerou atendendo ao custo associado à retirada, lavagem e colocação da telha, 

que deveria ter sido utilizada a telha de canudo, até para cumprimento da norma. ------------------  

 ----------- Por último e na sequência das anteriores intervenções, considerou que as autarquias 

estão a ser muito poderosas com os fracos e fracas e submissas com os poderosos, dando como 

exemplo o debate durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal sobre a agricultura 

na área de Perímetro de Rega do Mira e Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina. Durante a referida sessão ficou com a sensação de que “todos mandam menos o 

Presidente da Câmara Municipal que foi eleito para presidir os destinos do nosso concelho”. 

Considerou que estavam a acontecer problemas gravíssimos no concelho, uma série de 

entidades supramunicipais é que tinham competência na matéria sem conhecerem o território e 

o Município de Odemira estava a ficar “perdido no meio desse processo”. Nesse sentido, 

considerou que era o momento de a Câmara Municipal tomar uma posição firme em relação ao 

que está a acontecer no concelho, visando acautelar problemas que possam vir a surgir no 
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futuro mais graves dos que estão a acontecer neste momento.  -----------------------------------------  

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

intervenções registadas neste Período da Ordem de Trabalhos informou em relação à habitação 

na Lagoa das Gansas que o problema estava associado ao uso e abuso da maioria dos cidadãos 

de uma área que tinha uma vocação agrícola e que pretendiam dar uma vocação urbanística, 

relembrando que a proibição de construção englobava toda a população nacional ou migrante. 

Informou que a parcela de terreno da munícipe está inserido na Área de Fracionamento Ilegal 

de Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes, sobre a qual está a ser 

desenvolvido um Plano de Ordenamento, com o acordo dos órgãos municipais e comunicado às 

entidades e residentes, através de Edital e de inquérito porta a porta, informando-se da 

suspensão de todas as iniciativas e fornecimento de infraestruturas que pudessem alimentar a 

expetativa de construção. Informou ainda que tinha reunido com a Secretaria de Estado do 

Ordenamento, com o objetivo de solicitar que fossem tomadas medidas preventivas para a 

AFIPR de Vila Nova de Milfontes, enquanto o Plano não estivesse concluído. ---------------------  

 ------------ Em relação às questões colocadas pela Senhora Mafalda Fonseca informou que as 

estações elevatórias de Vila Nova de Milfontes construídas no âmbito da requalificação urbana 

da vila ficarão todas ligadas ao novo sistema, pelo que esperava que o mau cheiro nas ruas 

ainda relatado pela população desaparecesse. Relembrou ainda que o estacionamento referido 

pela munícipe contínua em terra batida porque se trata de uma solução provisória que aguarda a 

conclusão do Plano de Pormenor para aquela zona. ------------------------------------------------------  

 ------------ Quanto ao barulho noturno, relembrou que se trata de uma situação que já vem 

ocorrendo há alguns anos, natural de uma zona turística, onde uns querem descansar e outros se 

divertir, e onde os espaços não têm a adequação ou localização ideal para essa função. 

Reconhece que também poderão existir “abusos” quanto ao volume do som e, nesse sentido, foi 

deliberado na última reunião da Câmara Municipal solicitar a intervenção da Comunidade 



-9- 

30-04-2019 

Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), no sentido de efetuar uma avaliação acústica, 

para posterior tomada de decisão. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que relativamente à Praia da 

Franquia tinha sido adjudicada pela Sociedade Polis a monitorização da intervenção efetuada 

no rio, que ditará o tipo de atuação que será efetuada posteriormente. Quanto às condições da 

Praia informou que em maio será efetuada uma fiscalização a todas as zonas balneares do 

concelho para aferir das condições de segurança, previamente ao início da época balnear. -------  

 ---------- Em relação à instalação da Antena NOS em Vila Nova de Milfontes referiu que 

apesar do Município de Odemira ter vencido uma fase do processo no Tribunal, o mesmo não 

tinha terminado, porque a NOS tinha recorrido. Sobre este processo, que teve uma petição 

pública em Vila Nova de Milfontes, informou que a ANACOM até à data não recebeu o 

Município, nem forneceu o estudo solicitado que esclarecesse a não perigosidade das emissões 

para a população. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao muro do Castelo de Vila Nova de Milfontes informou que já tinha 

verificado o local, acompanhado do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, no entanto, iria solicitar uma análise técnica efetuada pelos serviços municipais. -----  

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu relativamente às 

intervenções registadas sobre a atividade agrícola e a população migrante no concelho, que em 

relação às questões do alojamento, existiam três padrões diferentes: construções novas, 

construções amovíveis e construções que são abusivamente utilizadas para outros fins. No caso 

descrito sobre o Centro Comercial de Vila Nova de Milfontes relembrou que o espaço é 

privado, existe um Condomínio que tem regras e órgãos de gestão próprios, e que tem a 

responsabilidade de autorizar os usos e horários dos espaços comerciais. Relembrou ainda que 

os horários dos estabelecimentos são emitidos através de uma plataforma eletrónica e já não são 

da responsabilidade do Município e a respetiva fiscalização cabe à Guarda Nacional 
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Republicana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou também que estando em causa a alteração do uso de uma construção 

existente ou uma construção clandestina, a infração é aplicável a todos sejam migrantes ou não 

e, nos casos, de sobrelotação da habitação está em causa riscos de segurança e de salubridade e 

apenas a Autoridade de Saúde poderá entrar dentro das habitações, sem carecer de uma licença 

especial. Informou também que atualmente a lei não obriga a comunicação ao município das 

alterações efetuadas dentro das habitações, responsabilizando assim os proprietários pela 

transformação efetuada, designadamente a sua conformidade com a licença emitida. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que foi criada uma Comissão de Vitorias, compostas 

por várias entidades com responsabilidade na matéria, que estão a efetuar visitas a alojamentos 

dentro e fora dos aglomerados urbanos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal revelou que atualmente a Câmara 

Municipal não intervinha em nenhuma fase do processo de entrada de um cidadão migrante no 

concelho e até os atestados de residência eram passados nas Juntas de Freguesia e sobre este 

assunto, fez um apelo público aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia para que 

verificassem o número de atestados de cidadãos fora da União Europeia passados para a mesma 

habitação, para evitar a sobrelotação das casas. Revelou que estava seriamente preocupado, 

enquanto responsável publico eleito pelas pessoas, pelo facto de ter responsabilidade política e 

não ter competência para poder atuar neste processo. Lamentou que o Estado continue a adiar 

uma tomada de decisão sobre esta matéria, designadamente na questão da possível localização 

dos alojamentos nas quintas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que os Órgãos do 

Município estavam atentos, ao contrário do que foi referido pelo Senhor António Almeida e, 

nesse sentido, sugeriu ao munícipe que lê-se a ata da reunião da Câmara Municipal sobre esta 

matéria, na qual está mencionada a posição da Câmara Municipal, bem como as propostas 
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efetuadas ao Governo. Disse ainda que na sessão extraordinária da Assembleia Municipal 

realizada em dezembro do ano transato sobre este assunto, bem como nas decisões tomadas 

pelo respetivo Grupo de Trabalho houve sempre unanimidade entre as entidades nas medidas a 

tomar. Considerou também que tinham de existir regras bem definidas, pois estava em causa 

uma área de Perímetro de Rega do Mira que quando foi criada não equacionava a ocupação que 

atualmente está a ocorrer, os agricultores têm a expetativa de poder fazer naquela terra o que 

bem entendem e o próprio Ministério da Agricultura considera que a Reserva Agrícola 

Nacional era vocacionada para atividade agrícola e para a atividade com maior rendimento, 

entendimento com o qual discorda, porque estava em causa um território com particular 

sensibilidade e expetativas quando foi implementada uma Área de Paisagem Protegida e um 

Parque Natural, com compromissos com a União Europeia. -------------------------------------------  

 ----------- 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: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: --------------------------------  

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

NO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: ---------------  

 ---------- 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, duas abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 
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Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. As abstenções registadas referem-se a membros que não estiveram presentes na 

referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM, 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: -------  

 ----------- 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 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, seis abstenções dos membros 

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

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. As abstenções registadas referem-se a membros que não estiveram presentes na 

referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CONCELHO: À semelhança do que ocorreu nas últimas sessões, as intervenções dos membros 
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da Assembleia Municipal no presente ponto da Ordem de Trabalhos foram efetuadas por 

bancada, com limitação de tempo: --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- O Senhor Pedro Almeida apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na 

íntegra: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------------- PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ODEMIRA -------------------  

 ---------- O Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (AHM), vulgarmente denominado 

Perímetro de Rega do Mira (PRM), foi o mais vultuoso e complexo investimento dos 

aproveitamentos hidroagrícolas que constituíram a 1.ª fase do Plano de Rega do Alentejo, de 

1957, assinalando-se 50 anos da inauguração do sistema de rega e da Barragem de Santa Clara, 

no próximo dia 11 de maio. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Parte da área do Aproveitamento Hidrográfico do Mira está abrangida pelo Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), nos termos do Decreto 

Regulamentar nº 26/95, de 21 de setembro, bem como pela Rede Natura 2000, através da sua 

designação como Sítio de Importância Comunitária (SIC) e Zona de Proteção Especial (ZPE), 

efetuadas respetivamente pela Resolução do Conselho de Ministros, n.º 142/97, de 28 de 

agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 384 -B/99, de 22 de julho. -----------------------------------------------  

 ---------- O PNSACV, que sucedeu à Área de Paisagem Protegida do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, dispõe de um plano de ordenamento em vigor, aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro, o qual pretendeu dar acolhimento às 

orientações constantes do Programa Setorial Agrícola do PRM aprovado pelo Despacho 

Normativo n.º 15/2007, de 15 de março - que estabeleceu um conjunto de normas reguladoras 

da atividade agrícola no PRM, bem como da ocupação do espaço nesse território. De acordo 

com o POPNSACV, à área do PRM que integra este Parque são aplicáveis as regras previstas 
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para a “Área de intervenção específica do Perímetro de Rega do Mira”, constantes, 

respetivamente, dos artigos 45.º e 46.º do regulamento do Plano, tendo a sua publicação final 

um texto diferente do constante no Programa Sectorial Agrícola do PRM, incluindo a referência 

a alíneas inexistentes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Visa o citado Plano a prossecução nesta área de diversos objetivos -- entre os quais se 

salienta, o enquadramento do uso agrícola de forma a permitir o aproveitamento do seu 

potencial produtivo, respeitando os objetivos de conservação da natureza, assegurando a 

manutenção da biodiversidade, garantindo a preservação dos recursos solo e água, incentivando 

a aplicação de boas práticas agrícolas e de uma atividade agrícola ambientalmente sustentável, 

assegurando neste contexto a participação ativa dos agricultores e das empresas, estabelecendo, 

com este intuito, um conjunto condicionamentos a que está sujeita a utilização agrícola do solo, 

bem como a edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Ação Inspetiva, relativa a “Avaliação do Coeficiente das Normas Aplicáveis à 

Atividade Agrícola Integrada no PRM previstas no POPNSACV”, a IGAMAOT (Inspeção 

Geral da Agricultura, do Mar e do Ordenamento do Território) produziu diversas 

recomendações que constam do seu Relatório homologado pelo Ministro do Ambiente em 

16/03/2018 e pelo Ministro da Agricultura em 05/07/2018, entre as quais a urgente conclusão 

dos trabalhos já iniciados, por um Grupo Informal de iniciativa da Câmara Municipal de 

Odemira que se havia constituído em 2016, face à intensificação da atividade agrícola local. ----  

 ----------- Neste contexto, passou a ser urgente a formalização do Grupo de Trabalho, alargado a 

outras entidades, para responder às questões e problemas emergentes na área do PRM inserido 

no PNSACV e no SIC e ZPE Costa Sudoeste, para os quais importa encontrar soluções de 

compromisso transversais, no sentido deste território conseguir um desenvolvimento 

económico e social equilibrado, sustentável e inclusivo, havendo, assim, que promover a 

compatibilização dos diferentes interesses em presença, nomeadamente da atividade agrícola de 
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regadio, e outras atividades económicas, com a proteção dos valores ambientais. ------------------  

 ---------- Em 10/08/2018, por Despacho Governamental 7675/2018, foi criado o Grupo de 

Trabalho do Mira, sob coordenação da CCDR Alentejo. Ao longo de 90 dias, em sucessivas 

reuniões, as entidades competentes na matéria; CCDR Alentejo, CCDR Algarve, ICNF, 

ABMira, APA, Câmara Municipal de Aljezur, Câmara Municipal de Odemira, DGAADR, 

DRAOT-Alentejo, DRAOT-Algarve, Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

representante da Comunidade Cientifica designado pela Secretaria de Estado do Ordenamento 

do Território, bem como representantes dos empresários agrícolas analisaram e discutiram as 

matérias constantes do Despacho Governamental, cujo objetivo comum foi o de encontrar uma 

solução que permitisse dar resposta às seguintes questões: ---------------------------------------------  

 ---------- a) Alojamentos para trabalhadores agrícolas (permanentes e temporários) no contexto 

do território dos Municípios de Aljezur e de Odemira, incluindo os territórios do PNSACV, 

atendendo, entre outros aspetos, aos quantitativos em causa, à distribuição sazonal associada ao 

calendário das operações por cultura agrícola, às características e capacidades do sistema 

urbano municipal no que se refere à dimensão dos aglomerados, capacidade de resposta dos 

sistemas de abastecimento e saneamento e, ainda, ao fornecimento de Serviços de Interesse 

Geral. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Compatibilização dos valores naturais constantes do PNSACV e da Rede Natura 

2000 com a atividade agrícola de regadio, desenvolvida e a desenvolver no PRM, ponderando 

uma eventual revisão da delimitação do Perímetro de Rega do Mira e ou da área abrangida pelo 

PNSACV.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Clarificação de definições, regras e conceitos, consubstanciados em proposta de 

regulamento que terá que conter a sistematização da totalidade da informação necessária para 

apoio à decisão, nomeadamente das Câmaras Municipais, do Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, da 
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Associação de Beneficiários do Mira, da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo e 

Administração da Região Hidrográfica do Algarve, no âmbito das suas competências no que 

respeita ao desenvolvimento da atividade agrícola no PRM; -------------------------------------------  

 ----------- Em 08/11/2018, reunida em sessão extraordinária, a Câmara Municipal de Odemira 

aprovou, por unanimidade, uma Tomada de Posição com um conjunto de propostas a serem 

desencadeadas pelas Autoridades competentes; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Em 12/11/2018, a CCDR Alentejo deu como concluídos os trabalhos, tendo sido 

produzido Relatório de conclusões e propostas, remetido superiormente. Do Relatório, consta o 

quadro geral atual, preocupações de todas as partes e propostas, tendo em conta a sensibilidade 

do território (PNSACV, Rede Natura, REN, Rio Mira e Orla Costeira), outras atividades 

económicas na região e a sua apetência agrícola (PR Mira e RAN); -----------------------------------  

 ----------- Em 13/12/2018, reunida em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal convidou 

várias entidades para discutir a temática da agricultura intensiva no território, nomeadamente a 

CCDR Alentejo, o ICNF, a AHSA (Associação de Hortofloricultores, Fruticultores e 

Floricultores do Sudoeste Alentejano), numa reunião aberta à população e a qual contou com 

inúmeros contributos de particulares, associações e empresários do sector agrícola e do 

turismo; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após reunião dos vários partidos políticos (PS, CDU, PSD e BE) com assento na 

Assembleia Municipal, resultou uma Tomada de Posição Conjunta a 29/01/2019, remetida a 

diversas entidades competentes; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 19/03/2019, o Senhor Primeiro Ministro, Dr.º António Costa, afirmou em Debate 

Quinzenal na Assembleia da Republica que até final de março seriam tomadas decisões quanto 

as ações a desencadear no seio do que foi proposto no Grupo de Trabalho do Mira; ---------------  

 ----------- Neste contexto, e tendo em conta a ausência de quaisquer decisões por parte do 

Governo referentes a esta matéria, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal, 
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face à necessidade imediata de ação por parte das autoridades competentes no que diz respeito 

aos atuais constrangimentos gerados pelos investimentos agrícolas dentro do Perímetro de Rega 

do Mira (PRM), a necessidade de compatibilização com o plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNASACV) e o forte impacto do fenómeno 

migratório nos aglomerados urbanos do litoral do concelho e a consequente perturbação 

causada nos serviços públicos ao nível de vários sectores como a saúde, finanças, tribunal, 

segurança social e forças de segurança, propõem que a nível governamental: -----------------------  

 ----------  - Sejam tomadas medidas preventivas imediatas quanto a novos investimentos em 

instalações agrícolas no território, até que seja produzida decisão definitiva. -----------------------  

 ----------  - Seja tomada uma decisão quanto a ações a desencadear com base no que foi 

proposto no Grupo de Trabalho do Mira num prazo não superior a 30 dias. -------------------------  

 ---------- A presente Moção será enviada para: -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da República, Dr.º Marcelo Rebelo de Sousa; ---------------------------------  

 ----------  - Primeiro-Ministro, Dr.º António Costa; ------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Presidência e da Modernização Administrativa, Dr.ª Mariana Vieira da 

Silva; ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Administração Interna, Dr.º Eduardo Cabrita; -------------------------------  

 ----------  - Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Eng.º João Pedro Matos 

Fernandes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Agricultura, Dr.º Luís Capoulas Santos; --------------------------------------  

 ----------  - Grupos Parlamentares da Assembleia da República;---------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, Dr.º José Gonçalves; ---------------------  

 ----------  - Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur, Sr.º Manuel Santinhos Cristo; ------  

 ---------- Odemira, 30 de Abril de 2019--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente Moção, a 

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

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que apresentou o Voto de Louvor que 

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

 ------------------------------------------ “VOTO DE LOUVOR--------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos na Assembleia Municipal de Odemira propõem um Voto de Louvor ao 

Professor António Martins Quaresma. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nascido a 13 de Agosto de 1945, em Vila Nova de Milfontes. É licenciado e doutor 

em História e foi professor do Ensino Preparatório. Tem realizado um vasto trabalho de 

investigação na área da sua especialidade, em particular sobre o Litoral Alentejano. Os temas 

que tem tratado são diversos, nomeadamente organização político-administrativa do território, 

economia, urbanismo, religião, fortificação marítima, história portuária, entre outras. -------------  

 ----------- Da sua personalidade, destaca-se a sua forma de estar discreta, um discurso cativante 

e um olhar de quem “carrega o mundo”. Sobejamente conhecido pela sua modéstia, a verdade é 

que o Professor António Martins Quaresma é uma personalidade do concelho de Odemira que 

nos enche a todos de orgulho e que contribui desde sempre com o seu conhecimento, de forma 

despretensiosa, para o desenvolvimento e estudo deste território. --------------------------------------  

 ----------- Da sua autoria, Odemira conta com inúmeros artigos e obras da sua autoria e 

coautoria, nomeadamente: “Odemira – Comissão de Moradores na Revolução de Abril”, “A 

Moagem de Cereais em Odemira – Da pré-história à atualidade”, “Odemira Histórica – Estudos 

e documentos”, “Colos: Contributos para a sua história”. -----------------------------------------------  
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 ---------- Mais recentemente, foi reeditada e apresentada a obra “Vila Nova de Milfontes: 

História”. A obra aprofunda a história de Vila Nova de Milfontes, nas dimensões municipal, 

senhorial-comendatária, portuária e castrense, incorporando novos conteúdos que vêm 

engrandecer esta que é a obra mais completa sobre esta freguesia do concelho. Uma edição que 

ficou a cargo do Município de Odemira por reconhecer o indubitável valor do seu conteúdo. ----  

 ---------- Assim, pela forma como o Professor António Martins Quaresma dignifica o concelho 

de Odemira, propõe-se a aprovação por unanimidade deste Voto de Louvor a todas as forças 

políticas representadas neste órgão. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 30 de Abril de 2019--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal”. -----------------------------  

 ---------- A Senhora Maria Luísa Palma, eleita pela Coligação Democrática Unitária, declarou 

impedimento não podendo participar na votação do presente Voto de Louvor, o qual foi aceite, 

tendo saído de sala.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Louvor, 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 um; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: zero; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: trinta; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: zero; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): uma. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Voltou a entrar na sala a Senhora Maria Luísa Palma. ---------------------------------------  

 ---------- O Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 
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apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------  

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

 ----------------- FALTA DE MEIOS DA GNR NO CONCELHO DE ODEMIRA -------------------  

 ----------- Como é do conhecimento de todos têm sido recorrentes as intervenções e a 

apresentação de moções nesta assembleia municipal, relativas à crise da falta de meios da GNR 

no concelho de Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar dos alertas e reivindicações junto da tutela responsável, o panorama continua a 

agravar-se, assumindo hoje uma dimensão inaceitável levando em muitos casos à inoperância 

de alguns postos do concelho.--------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Devido ao elevado número de alertas, no passado dia vinte e nove de janeiro houve 

reunião entre o Conselho Intermunicipal da CIMAL, o Senhor Ministro da Administração 

Interna Dr. Eduardo Cabrita, 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 foram abordados problemas 

relacionados com a segurança e proteção civil, designadamente a carência de meios nos 

bombeiros, o desgaste acelerado das viaturas e ausência de programas de apoio do Estado aos 

bombeiros para renovação de equipamentos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Na mesma reunião o Senhor Presidente da Câmara Municipal manifestou igualmente 

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

 ----------- Face aos assuntos discutidos o Senhor Ministro garantiu 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 
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intervencionado muito brevemente e, bem assim, seria efetuada uma visita ao Posto Territorial 

de Sabóia para levantamento da necessidade de intervenção, com vista a uma participação do 

Estado. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Apesar da boa vontade da tutela em querer resolver a questão a verdade é que o 

panorama piora todos os dias. Para que se tenha uma ideia da gravidade da situação, o Posto da 

GNR de São Teotónio em regime de agrupamento é responsável pelo patrulhamento das 

freguesias de S. Teotónio e de Sabóia, uma área com cerca de 500km2 e cerca de 10.000 

habitantes. Postos estes que se viram regularmente ao longo dos últimos meses privados de 

qualquer viatura, chegando mesmo a recorrer a viaturas das juntas de freguesia para algumas 

situações pontuais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para sermos mais precisos o panorama atual dos meios nos postos da GNR ao dia de 

hoje no concelho de Odemira resume-se a: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- São Teotónio – zero viaturas operacionais; ----------------------------------------------------  

 ---------- Colos – Zero viaturas operacionais; -------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabóia – zero viaturas operacionais; ------------------------------------------------------------  

 ---------- São Luís – zero viaturas operacionais; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira – uma viatura operacional; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Milfontes – duas viaturas operacionais. --------------------------------------------------------  

 ---------- Face à situação anteriormente descrita é evidente a enorme incapacidade de operação 

por parte das forças de segurança, o que aliada às condições de algumas instalações deixa o 

concelho de Odemira numa posição muito delicada, num período de enormes desafios no que 

refere à garantia do cumprimento da segurança da população. Neste sentido, apela-se à tutela 

que trate o caso de Odemira como urgente e prioritário, e implemente as ações prometidas pelo 

Ministro da Administração Interna no mais curto espaço de tempo. ----------------------------------  

 ---------- A ser aprovada esta moção deve ser enviada: -------------------------------------------------  
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 -----------  - Presidente da República, Dr.º Marcelo Rebelo de Sousa; ----------------------------------  

 -----------  - Primeiro-Ministro, Dr.º António Costa; ------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro da Presidência e da Modernização Administrativa, Dr.ª Mariana Vieira da 

Silva; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro da Administração Interna, Dr.º Eduardo Cabrita; --------------------------------  

 -----------  - Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do PS, ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assembleia Municipal de Odemira, 30 de abril de 2019”. -----------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que lamentou esta situação e referiu que “ter um 

Posto aberto sem guardas e sem viaturas é o mesmo que ter um Posto fechado. Dão-nos a ilusão 

no Governo que os Postos continuam abertos, mas não é a realidade.” -------------------------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da presente Moção, a 

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

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

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

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

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

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

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que apresentou a Saudação que seguidamente 

se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------ “SAUDAÇÃO AO 1.º DE MAIO -------------------------------------------  

 ----------- A comemoração do dia do trabalhador surge depois de manifestações de 

descontentamento ocorridas no Séc. XIX nos Estados Unidos, por parte de uma vasta 

população industrializada que decidiu lutar por uma jornada de trabalho de 8h diárias, fugindo 

à escravidão do então dito “trabalho de sol a sol”, que na época era de 13h. -------------------------  
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 ---------- Estas manifestações foram alvo de repressões, confrontos entre manifestantes e o 

policiamento enviado para travá-los, resultando daí vários feridos e assassinatos. ------------------  

 ---------- Em homenagem àqueles que se sacrificaram e morreram pelo bem de todos, a 

Segunda Internacional Socialista, em junho de 1889, criou o Dia Internacional do Trabalhador, 

a ser comemorado no 1.º de Maio de cada ano. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Em Portugal, no antigo regime, era punido quem se manifestasse no 1.º de Maio, 

ainda que pacificamente, sobre este tema. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Só em 1 de maio de 74, poucos dias depois da Revolução de Abril, o 1.º de Maio foi 

comemorado com a ênfase e entusiasmo que merece, por todo o País, tendo sido constituído 

feriado oficial. Só um regime ditatorial, repressivo o não permite. ------------------------------------  

 ---------- Deste modo, esta Assembleia Municipal de Odemira saúde todos os trabalhadores do 

País, do concelho de Odemira, que contribuem diariamente, cada qual no seu posto, com o 

trabalho realizado para uma sociedade mais desenvolvida, mais organizada e mais completa. 

Apoia o direito de todos aqueles que no seu percurso laboral lutam por condições mais justas e 

dignas. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vivam todos os trabalhadores. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que entregou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal duas fotografias sobre o novo parque construído, numa tarde, pela população em São 
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Luís, o qual já estava prometido pelo Partido Socialista há cerca dezasseis anos. Referiu que o 

parque tem tido uma adesão maciças de crianças, o comprova a sua necessidade. Neste sentido, 

preguntou se o Executivo Municipal não se envergonhava de estar dezasseis anos para fazer 

uma coisa que a população fez numa tarde e, bem assim, questionou de quem era a 

responsabilidade se houvesse algum acidente naquele local, visto tratar-se de um terreno 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que perguntou para quando estava previsto o início das obras no 

caminho de acesso ao Bairro 11 de Março e, bem assim, quando era construída a rotunda de 

acesso ao parque escolar e ao Ecomarché, em Odemira. ------------------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda para um tubo que está a verter água junto a um quadro elétrico perto do 

portão da Escola Básica de Primeiro Ciclo de Odemira, bem como para o estado do muro de 

suporte na Estrada da Circunvalação (em frente à Igreja Evangélica) em Odemira, com 

constantes derrocadas de terra para estrada. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, congratulou-se com a construção do parque de estacionamento no 

caminho de acesso ao cemitério em Odemira, mas alertou que enquanto não for proibido o 

estacionamento ao longo do referido troço, o citado parque não terá utilidade. ----------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Valdemar Silvestre que referindo-se à construção do parque de 

estacionamento junto à estrada no Bairro Roça Matos, perguntou se naquele local não estavam 

prervistos inicialmente lotes para habitação. Considerou ainda que as zonas de estacionamento 

em Odemira faziam muita falta, no entanto também havia muita escassez de lotes de terreno 

para habitação, pelo que apelou para que fossem disponibilizados terrenos do município para 

esse efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ A Senhora Fernanda de Almeida fez a seguinte intervenção: ------------------------------  
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 ----------- “Boa noite Sra. Presidente e restantes membros da assembleia. ---------------------------  

 ----------- Boa noite Sr. Presidente. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Boa noite senhores vereadores.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Boa noite a todos os presentes. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois das comemorações do 25 de Abril quase apetece cantar, mas vou apenas 

parafrasear Chico Buarque. “Foi bonita a festa, pá”. É certo que oportunidades para cantar não 

vão faltar, certamente, porque nos tempos que se aproximam vamos entrar num turbilhão de 

festas que vão desde o “Maio, maduro maio” e as festividades do Dia do Trabalhador, seguidas 

das comemorações do aniversário da Barragem de Santa Clara, passando para junho, com o 

Festival de Mastros e as Marchas, julho e a Faceco, agosto e o Festival do Sudoeste, setembro e 

as Festa da Nossa Senhora da Piedade e … quando damos por nós estamos no Natal. Pelo meio 

ficam muitas outras festividades e eventos de uma lista longa, mas igualmente importantes e as 

férias. E claro, não podem ser esquecidas as duas campanhas eleitorais! No meio deste 

frenesim, Sr. Presidente, vai ser difícil concentrar noutras coisas também elas importantes. Mas 

aqui estaremos com todo o espírito de colaboração que o ano propõe para o ajudar a focar 

nessas tais coisas e, voltando à canção, “navegar, navegar”. -------------------------------------------  

 ----------- Dos discursos da Sessão Solene do dia 25 de Abril e das intervenções do público 

hoje aqui retenho a preocupação já transversal diria, a todos os que se preocupam com o futuro 

do nosso concelho: os trabalhadores migrantes que têm chegado ao nosso concelho. --------------  

 ----------- Como o Senhor Presidente disse há pouco, há muitos ângulos do mesmo problema. 

Por isso, evitando ser redundante, vou tentar abordar o assunto de uma forma que me parece ser 

o outro ângulo, embora não me sinta qualquer inibição em tornar-me repetitiva pela 

importância do problema. Já o disse nesta assembleia uma vez: este parece ser o maior 

problema que o município de Odemira já enfrentou durante a minha vida de odemirense com já 
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algumas décadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Relativamente a este tema os eleitos do PSD gostariam de fazer uma sugestão. 

Apesar de não ter sido o projeto eleito na Assembleia Municipal Jovem, o Projeto Namastê, 

apresentado pelo Colégio Nossa Senhora da Graça, propõe uma metodologia de trabalho e uma 

ideia, adequadas para serem trabalhadas em todas as escolas do concelho pela atualidade e 

pertinência do tema da integração dos alunos migrantes. Sugerimos, pois, que o projeto seja 

tomado em consideração pelas estruturas municipais de educação e integração de migrantes, 

seja divulgado nos diferentes agrupamentos do concelho de forma a servir de base de trabalho 

para a dinamização de estruturas de apoio à integração que, como já por diversas foi referido 

nesta assembleia, são tão necessárias. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Ainda relacionado com o tema de integração dos migrantes gostaríamos de perceber 

que ações estão planeadas ou a ser desenvolvidas (se é que estão) junto da população para a 

ajudar a perceber e aceitar as diferenças culturais dos seus recentes vizinhos. Na vila de 

Odemira, por exemplo, são as casas das ruas mais antigas que estão a ser ocupadas pelos 

recém-chegados. Quem lá morava, muitas vezes, há décadas, são pessoas de idade, com maior 

dificuldade em adaptar-se a mudanças, que veem as casas contíguas serem ocupadas por, na sua 

maioria, homens (em grande número) que para além de não falarem português, têm hábitos 

muito diferentes. Pela idade, pelo desconhecimento, pelo número de pessoas envolvidas, é 

legítimo que estes idosos se sintam inseguros. O desconhecimento gera sempre insegurança! O 

que pensa o município fazer para diminuir esta sensação que não é só dos idosos? Quais as 

ações planeadas? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ E o Grupo de Trabalho do Mira? O Sr. Presidente já tem novidades sobre a atuação 

do Governo? Vamos continuar a ver chegar os autocarros com mais e mais gente, sabendo que 

está esgotada a capacidade de alojamento em condições condignas sem receber uma palavra 

dos responsáveis máximos? Neste momento quem controla o processo? Ou ninguém controla?  
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Ainda neste âmbito, a senhora Vereadora Deolinda Seno Luís tem participado em reuniões do 

consórcio de entidades relacionadas com a segurança, fiscalização, saúde pública, ação social, 

licenciamento, fiscalidade, condições do trabalho e serviço de estrangeiros, para redefinirem o 

modelo de intervenção, resultante da estratégia para colmatar as questões relacionadas com o 

aluguer de habitações no concelho à população migrante, realizadas na Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes e coordenada pela Guarda Nacional Republicana. Podem adiantar-se já 

algumas conclusões destas reuniões? -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voltando às comemorações do 25 de Abril, foi com satisfação que ouvi o Senhor 

Presidente dizer, na Praça da República, durante a Formatura dos Bombeiros Voluntários, aos 

presentes que estão em revisão os protocolos com as corporações do concelho. Esperamos que 

essa tão aguardada revisão ocorra no mais curto espaço de tempo porque, para falhar com o 

cumprimento dos compromissos assumidos com estas instituições, já bastam as administrações 

dos hospitais para onde é feito o transporte de doentes e que não pagam as despesas da sua 

responsabilidade a tempo e horas. E como o senhor Presidente muito bem disse na cerimónia “é 

dos bombeiros que primeiro nos lembramos” na adversidade. Que sejam agora eles os 

lembrados por vossa Ex.ª e pela Câmara que vossa Ex.ª preside e vejam os seus problemas 

menorizados com a vossa colaboração. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A propósito de segurança questionamos o senhor Presidente acerca da rotunda já 

designada “Rotunda dos Plásticos”. Para quando a resolução deste problema da vila de 

Odemira? Ao fim de todos estes anos não foi encontrada ainda uma solução? Concordará o 

senhor presidente que para além do aspeto estético que retira toda a dignidade à entrada da sede 

deste concelho de tantas maravilhas, estão em causa problemas de ordenamento do tráfego 

automóvel, especialmente a circulação de camiões e acima de tudo a segurança dos peões, na 

sua maioria, estudantes das escolas próximas, que têm que atravessar passadeiras com 

visibilidade reduzida pelas lombas aí existentes, agravada em certas horas pelo encandeamento 
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pelo sol. Pode dizer-se só mesmo o civismo de condutores e dos miúdos têm impedido a 

ocorrência de acidentes no local. Que nunca nos venhamos a arrepender de tanta demora! -------  

 ------------ Por último e recordando uma questão levantada pela Senhora Mafalda Fonseca, 

residente em Vila Nova de Milfontes, na sessão ordinária desta Assembleia de 22 de fevereiro, 

acerca dos problemas que surgiram após o desassoreamento do Rio Mira, o senhor Presidente 

disse, e passo a citar: “que tinha sido contatada a 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.” O que aconteceu, entretanto? O inverno 

passou, está a chegar o verão, aproxima-se a época balnear e a situação não tem resolução à 

vista? As praias da Franquia, em Vila Nova de Milfontes e do Rio, nas Furnas, desaparecem dia 

após dia, a corrente do rio aumenta e o futuro turístico do nosso concelho é arrastado perante os 

olhos de todos, como se a responsabilidades não fosse de nenhuma das entidades e se tratasse 

de terra de ninguém! Com intenção de ver esclarecidas as nossas dúvidas relacionadas com esta 

questão apresentamos um Requerimento que entregamos de seguida: --------------------------------  

 ------------------------------------------ REQUERIMENTO -----------------------------------------------  

 ------------ O objetivo da recente intervenção no rio Mira foi permitir retirar parte do banco 

arenoso que se formou na zona da sua foz, mitigar a erosão na praia da Franquia e, assim, 

melhorar as condições de navegabilidade no acesso ao estuário do rio Mira. ------------------------  

 ------------ Vimos requerer que o senhor Presidente responda às seguintes questões: ----------------  

 ------------ 1) Além da reconstrução dunar e da transposição da vegetação, o projeto previa a 

necessidade de colocação de estruturas de retenção de areias, em particular na duna frente ao 

oceano Atlântico, de forma a promover a sua estabilização e proteger a vegetação a 
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transplantar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi, de facto, executada esta parte do projeto? -----------------------------------------------  

 ----------- 2) As intervenções previstas no Projeto de Execução foram as seguintes: ---------------  

 -----------  - Remoção de sedimentos no canal principal do rio Mira por dragagem à cota -

1,50m (ZH) no trecho terminal, na zona adjacente à praia da Franquia, de forma a garantir um 

canal com uma largura de rasto da ordem de 90,0m em toda a sua extensão; ------------------------  

 -----------  - Remoção de sedimentos no banco arenoso adjacente à praia da Franquia por 

dragagem à cota -1,00m (HZ) de toda a área do banco arenoso existente frente à praia da 

Franquia;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Realimentação da praia da Franquia com os sedimentos dragados no estuário, no 

canal e no banco arenoso; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Intervenções complementares na praia da Franquia, envolvendo: i) instalação de 

sistemas de retenção sedimentar na berma superior da praia; ii) reformulação do acesso pedonal 

à praia; iii) encaminhamento das águas pluviais provenientes da drenagem da estrada marginal;  

 ----------- Perguntamos: foi executada esta fase do projeto? Se não foram executadas estas 

intervenções complementares porque não foram feitas? ------------------------------------------------  

 ----------- 3) Como se pode verificar, nos últimos dois anos as chuvas têm criado um canal das 

águas pluviais que com ela transporta areia para o leito do rio. Não há nada a fazer quanto a 

isso? -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4) Relativamente às seguintes intervenções complementares: -----------------------------  

 -----------  - Encaminhamento das águas pluviais provenientes da drenagem da Estrada 

Marginal (Intervenção que não estava prevista no EP, consistindo na instalação de poços 

drenantes no limite da berma superior da praia, na zona adjacente aos passeios, e junto de cada 

um dos sumidouros existentes ao longo do bordo sul da Avenida Marginal, para os quais serão 

encaminhadas as águas pluviais drenadas, garantindo a sua infiltração na areia com uma baixa 
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velocidade); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Deposição de sedimentos excedentários na praia das Furnas, caso o volume de 

sedimentos dragados no canal e no banco arenoso fosse superior ao volume de sedimentos 

necessários para a realimentação da praia da Franquia; --------------------------------------------------  

 ------------  - Construção de um passadiço pedonal de acesso à Praia do Carreiro da Fazenda, 

preferencialmente sobrelevado e sem danificar a duna existente e instalação de um sistema de 

retenção sedimentar que não envolvesse o recurso a ação de decapagem de forma a eliminar/ 

reduzir os vários trilhos existentes em toda a área da duna. ---------------------------------------------  

 ------------  Foram de facto realizadas? ----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em resumo e para concluir: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------  - O que tem o Executivo Camarário estudado e/ ou planeado para parar ou atrasar o 

assoreamento do Rio Mira? ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Que responsabilidades podem ser pedidas a quem planeou e executou a obra que 

tanto custou ao erário público? ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Odemira, 30 de abril de 2019 --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Os eleitos pelo Partido Social Democrata”. ---------------------------------------------------  

 ------------ O presente Requerimento será encaminhado para o Presidente da Câmara Municipal 

e para os Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------  

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

 ------------ O Senhor Pedro Gonçalves solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: ----  

 ------------  - Ponto de situação do Balcão da Caixa Geral de Depósitos em Colos e da posição 

da Câmara Municipal sobre o assunto; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Onde se encontra a placa comemorativa dos “40 Anos das Primeiras Eleições 

Autárquicas” que deveria ter sido afixada no edifício dos Paços do Concelho; ----------------------  

 ------------  - Ponto de situação da dragagem da foz do rio Mira; ---------------------------------------  
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 -----------  - Manifestou a sua preocupação relativamente ao funcionamento dos serviços 

públicos em Odemira que se encontram esgotados e disse que “os únicos serviços públicos em 

Odemira que funcionam razoavelmente são os do Município”; ----------------------------------------  

 -----------  - Já recebeu a resposta sobre o estado dos semáforos no concelho, onde refere que 

estão todos reparados exceto os de Bicos, no entanto em Colos, na Estrada Nacional número 

trezentos e oitenta e nove, no sentido sul-norte, foi retirada parte das estruturas de semáforos 

existentes, facto também ocorrido no Campo Redondo; ------------------------------------------------  

 -----------  - Quando entram em funcionamento os carregadores dos veículos elétricos 

existentes em Vila Nova de Milfontes, no seguimento da requalificação urbana da vila; ----------  

 -----------  - Alertou para ao mau estado das escadas de acesso ás praias do concelho, 

designadamente nos Alteirinhos, Zambujeira do Mar e Malhão, relembrando que estava 

próximo o início da época balnear; -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Na sequência da receção de um ofício da Associação de Freguesias do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina sobre caravanismo, perguntou que medidas 

estavam equacionadas implementar no verão, para evitar a invasão daqueles veículos nos 

estacionamentos das praias e, bem assim, quantos autos foram levantados no concelho. ----------  

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

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

 ----------- MORATÓRIA À EXPANSÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA NA ÁREA DE 

PERÍMETRO DE REGA DO MIRA E NO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE 

ALENTEJANO E COSTA VICENTINA -----------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento da tomada de Posição Conjunta sobre a problemática associada à 

atividade agrícola na área de Perímetro de rega do Mira e no Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, emanada do Grupo de Trabalho constituído para o efeito e 

composto pelas forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Odemira (PS, 
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CDU, PSD e BE), e considerando que: ---------------------------------------------------------------------  

 ------------  - a importância da hortofruticultura e culturas ornamentais se faz sentir de forma 

crescente no Concelho de Odemira; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - o forte impacte das estruturas cobertas (estufas, túneis e estufins) na paisagem do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; ---------------------------------------------  

 ------------  - estas culturas atraíram para o Concelho de Odemira entre 6000 a 8000 

trabalhadores migrantes vindo maioritariamente do sudoeste asiático, traduzindo-se num 

aumento efetivo de 50% do número de cidadãos presentes de forma permanente neste território;  

 ------------  - as freguesias do litoral se encontram esgotadas, sem capacidade de resposta a nível 

habitacional e de infraestruturas, devido à numerosa vaga de migrantes; -----------------------------  

 ------------  - este crescimento da atividade agrícola aumentou as necessidades de resposta 

pública e, consequentemente, as obrigações das freguesias, municípios e Estado Central; --------  

 ------------  - com cerca de 1200 hectares ocupados (1/3 da área disponível no Perímetro de Rega 

do Mira), é já possível constatar os atuais constrangimentos existentes no território; ---------------  

 ------------  - o estado de degradação da rede viária nacional e municipal, tendo em conta o 

enorme tráfego de viaturas pesadas que transportam diariamente as frutas e legumes 

decorrentes da produção intensiva no território; ----------------------------------------------------------  

 ------------  - a defesa da sustentabilidade do desenvolvimento económico em harmonia com a 

preservação natural deste território e a qualidade de vida dos cidadãos; ------------------------------  

 ------------  - a diversificação do tipo de culturas no Perímetro de Rega do Mira, limitando a área 

de hortofruticulturas intensivas e superintensivas aos atuais 1200 hectares; --------------------------  

 ------------  - a criação de um perímetro de segurança de 500 metros em redor de todas as zonas 

urbanas onde não possam ser plantadas culturas intensivas; --------------------------------------------  

 ------------  - a criação de medidas agro-ambientais de apoio aos agricultores, compensando a 

perda de rendimento face à agricultura intensiva com recurso a estruturas cobertas, e como 
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forma de incentivo para a adoção de uma atividade agrícola ambientalmente sustentável; --------  

 -----------  - a implementação de cortinas verdes para minimizar o forte impacto visual de 

estruturas cobertas (estufas do tipo I e II) no mais curto espaço de tempo possível; ----------------  

 -----------  - a elaboração de um plano de rede agrícola que evite a circulação das alfaias 

agrícolas nas estradas nacionais e municipais com maior fluxo, designadamente na EN 120, EN 

393-1 e EM 502-2; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a criação de uma caução para as explorações agrícolas para precaver situações de 

risco ambiental, designadamente as decorrentes de abandono de exploração agrícolas, sem 

reposição das condições naturais, e de más práticas; ----------------------------------------------------  

 -----------  - a obrigatoriedade de todas as explorações agrícolas assinarem contratos de serviços 

para a recolha de resíduos; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o aumento da capacidade de resposta dos serviços públicos, designadamente os 

serviços de Finanças, de Segurança Social, de saúde, de educação, de emprego, de ambiente e 

fiscalização e monitorização das condições de trabalho e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

entre outros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o apoio a projetos de integração de adultos, jovens e crianças, bem como de apoio 

a projetos de promoção e educação ambiental, salvaguardando a garantia da qualidade de vida 

no território e a capacidade de integração de trabalhadores e suas famílias oriundos dos mais 

diversos países do mundo; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a avaliação da capacidade de abastecimento da Albufeira de Santa Clara em face 

das alterações climáticas, recentes níveis baixos de armazenamento, e do aumento exponencial 

do consumo de água para abastecimento público e para rega; ------------------------------------------  

 -----------  - a adoção de mais meios financeiros para juntas de freguesia diretamente afetadas 

pelo forte fluxo migratório resultante da atividade agrícola intensiva. --------------------------------  

 ----------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 30 de abril de 2019 
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delibera: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Exortar a Câmara Municipal de Odemira, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) e o Instituto da Conservação da 

Natureza (ICNF), a estabelecerem de imediato uma moratória à expansão da atividade agrícola 

intensiva e superintensiva, evitando um desastre ambiental e social no Concelho de Odemira. ---  

 ------------ Caso seja aprovada, a presente Moção deverá ser enviada para: ---------------------------  

 ------------  - Presidente da República, presidente da Assembleia da República ----------------------  

 ------------  - Primeiro Ministro e Grupos Parlamentares na Assembleia da República --------------  

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

 ------------  - Ministro Adjunto e da Economia -------------------------------------------------------------  

 ------------  - Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ---------------------------------  

 ------------  - Ministro do Ambiente e da Transição Energética ------------------------------------------  

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

 ------------  - Assembleia Intermunicipal da CIMAL ------------------------------------------------------  

 ------------  - Presidente da CIMAL --------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - CCDR Alentejo – Coordenador do Grupo de Trabalho do Mira ------------------------  

 ------------  - IGAMAOT --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Municípios e Assembleias Municipais da área do PNSACV ----------------------------  

 ------------  - Meios de Comunicação Social nacionais e regionais --------------------------------------  

 ------------  - Anafre e Associação Nacional de Municípios Portugueses ------------------------------  

 ------------ Odemira, 30 de abril de 2019 --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Pedro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ Interveio o Senhor Manuel Coelho que agradeceu ao Senhor Pedro Gonçalves pelo 

reconhecimento do trabalho efetuado pelos serviços do Município de Odemira. Seguidamente, 
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informou que concordava com os considerandos da Moção, mas relativamente ao final onde se 

propunha uma moratória sobre a implantação de novas comunidades considerava tratar-se de 

um contrassenso e uma proposta ineficaz, porque o Município de Odemira não podia 

concretizar aquela proposta, por não ter competência na matéria. -------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que concordou com a anterior intervenção e 

ressaltou a ineficácia da tomada de posição que o Bloco de Esquerda pretendia propor. Nesse 

sentido, questionou se o Governo poderia obstaculizar investimentos numa determinada zona e 

a partir de uma determinada data e, bem assim, se estava garantido o tratamento igualitário dos 

investidores. Considerou ainda que a eficácia prática daquilo que se pretende com a Moção do 

Bloco de Esquerda era irrealista e sua aprovação poderia fazer cair este Órgão no ridículo e no 

descrédito, sobretudo em relação às decisões que pretendiam que viesse a ter verdadeira 

eficácia, sobre questões realmente preocupantes relativas à implementação de medidas 

mitigadoras e minimizadoras dos impactos que a agricultura tem vindo a provocar no tecido 

social e no turismo no concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Gois que informou que os eleitos da Coligação 

Democrática Unitária concordavam com as Moções apresentadas sobre a agricultura no 

concelho, mas questionou também a eficácia das decisões, designadamente na Moção do 

Partido Socialista onde não deveria existir prorrogação do prazo, e na Moção do Bloco de 

Esquerda, relativamente ao efeito da proposta. Considerou que deviam encontrar uma proposta 

mais consensual, eficaz e premente, relembrando que se aproximavam eleições legislativas e a 

tendência dos governos nessas alturas era adiar decisões difíceis. -------------------------------------  

 -----------  Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que lamentou que os deputados eleitos pelo 

círculo de Beja na Assembleia da República não falassem sobre este problema. Relembrou que 

o Deputado Pedro do Carmo, eleito pelo Partido Socialista, aquando da problemática com a 

exploração de petróleo na Costa Alentejana, apenas se pronunciou quando a situação estava 
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resolvida, vindo a publico referir que “tinham conseguido”.  -------------------------------------------  

 ------------  Quanto aos atestados de residência da população migrante, perguntou se existia um 

número total dos que foram passados e, bem assim, questionou se o Zmar tinha sido comprado 

para alojar trabalhadores agrícolas. Lamentou se alguma vez tivessem de escolher entre o 

turismo e a agricultura no concelho e considerou que os Odemirenses mereciam respeito. --------  

 ------------ Lamentou que não tivessem sido apresentados, naquela sessão, mais documentos 

sobre a matéria e informou que manteria o texto da sua Moção. ---------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes que informou que estavam a assistir a um fenómeno que teve origem na 

atividade agrícola e na necessidade de importação de mão-de-obra, porque não existia 

suficiente no concelho, no entanto, alertou par o facto de cerca de metade dos migrantes que se 

encontravam no concelho não estarem a trabalhar. Alertou ainda para a implementação de redes 

de entrada de pessoas no concelho, no País e na Europa, o que colocava em causa questões de 

segurança e, bem assim, informou que numa reunião do Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes (CLAIM) de Odemira verificou-se que foram criadas cerca de vinte novas empresas 

de prestação de serviços que não prestavam qualquer serviço para as empresas agrícolas no 

concelho, o que era alarmante. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que sempre foi 

defensor da compatibilização e diversidade das atividades no concelho de Odemira e, bem 

assim, referiu que o Deputado Pedro do Carmo tinha apresentado em devido tempo uma 

proposta sobre a questão do petróleo na Assembleia da República.------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que numa maneira geral concordava 

com os considerandos e com a essência da Moção, mas não concordava com a sua forma. 

Discordou ainda com a existência na Assembleia Municipal de vários documentos sobre o 

mesmo assunto e deviam ter em atenção o que era aprovado pela Assembleia Municipal, no 
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sentido de dar credibilidade ao que era enviado a outras instituições.---------------------------------  

 ----------- Por último manifestou a sua preocupação relativamente ao surgimento de empresas 

de prestação de serviços no concelho, sem qualquer controlo legal quanto à sua atividade, e 

considerou que se devia pressionar as entidades com competência na matéria para efetuarem 

uma maior fiscalização. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor António Afonso que lamentou que o Senhor Pedro 

Gonçalves pretendesse manter o texto da Moção, o que comprovava que era mais um 

documento “chapa zero” enviado pelo partido que ele não podia alterar, e que contribuiria para 

quebrar a unanimidade que sempre tiveram sobre aquele tema, em prol de protagonismos. ------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que a Moção espelhava quase 

todos os pontos abordados pelo Grupo de Trabalho criado na Assembleia Municipal sobre 

aquele tema, o que demonstra que se tratava de um documento local. --------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que informou que não sendo o Partido Social 

Democrata subscritor de qualquer documento, sendo por isso imparcial, lamentava que num 

assunto que tem sido tão unanime, estivessem a demonstrar agora inflexibilidade, o que poderia 

enfraquecer a posição da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

 ---------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da presente Moção, a 

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

Socialista, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto 

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

Partido Socialista, sete abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 

duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta e dois membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que lamentou o sentido da votação dos membros eleitos pelo Partido Social 
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Democrata na votação das duas Moções sobre a atividade agrícola no concelho, 

designadamente na votação da Moção do Partido Socialista e especialmente depois da 

intervenção efetuada pela Senhora Fernanda Almeida. --------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relativamente à intervenção anterior informou 

que “sempre fomos coerentes com a nossa posição quando chamados a pronunciar em grupos 

de trabalho e as decisões foram unanimes. Esta matéria é tão importante ser bem explicada em 

termos do que é a nossa reivindicação, como é importante apresentar a unanimidade nessas 

reivindicações e estamos aqui muito para além daquilo que são as nossas divergências enquanto 

conceção politica, por isso em coerência com as nossas atitudes que sempre tivemos e 

manifestamos nesta Assembleia Municipal, teríamos de nos abster nas duas Moções, como 

cartão amarelo à incapacidade de poder haver consensualidade numa matéria que é tão 

relevante”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que apresentou a seguinte Declaração de Voto na 

votação da Moção do Bloco de Esquerda: “Nós percebemos as ponderações que são feitas na 

Moção do Bloco de Esquerda, mas entendemos que é ineficaz a sua conclusão e contraditória e 

por isso votamos contra”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que apresentou a seguinte 

Declaração de Voto: “Voto contra a Moção do Bloco de Esquerda porque o principal é o 

interesse do concelho e a unanimidade neste tema, e custa-me que existam interesses 

partidários. Há assuntos que não deviam puxar os protagonismos.” -----------------------------------  

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

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que deu conhecimento da 

“Informação” prestada aos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, relativamente à 

Pergunta efetuada na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia vinte e três de 
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novembro do ano transato, sobre “Como é efetuada a monitorização dos projetos ODETE e de 

promoção do sucesso escolar, e como poderiam consultar esses dados?”, a qual ficará 

arquivada no maço de documentos da presente sessão. -------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, em relação às questões colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos, 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou: ---------------------------------------------------  

 -----------  - que em relação ao parque construído pela população em São Luís, relembrou que o 

Bairro Municipal foi construído à cerca de vinte e um anos e desde essa altura já se falava no 

jardim publico e a força politica na Câmara Municipal era outra. Informou ainda que o projeto 

para o jardim público já foi alterado duas vezes por orientação da Junta de Freguesia e só 

recentemente houve acordo sobre o mesmo. Referiu ainda que quem construiu o parque não 

deu qualquer conhecimento à Câmara Municipal e por isso não assumirá qualquer 

responsabilidade sobre o que lá foi feito. Desconhecia oficialmente a existência de um parque 

em São Luís e como foi efetuado num terreno municipal, informou que serão assacadas 

responsabilidades a quem o executou. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a rotunda de acesso ao parque escolar em Odemira tem um projeto elaborado que 

intervém também com a encosta do lado do Cerro do Galvão, cujo orçamento ronda meio 

milhão de euro, está candidatado ao Programa PEDU e aguarda o lançamento do respetivo 

concurso ainda durante o presente ano. --------------------------------------------------------------------   

 -----------  - o Bairro Roça Matos tinha inicialmente previsto para o local onde está a ser 

desenvolvido o estacionamento, três lotes para habitação, no entanto, consideraram que 

havendo escassez de estacionamento naquela zona seria preferível a criação de uma bolsa 

naquele local com ligação ao lotes existentes no Bairro. Aquela proposta foi previamente 

apresentada aos moradores e obteve a respetiva concordância. ----------------------------------------  

 -----------  - que a sinalização no caminho de acesso ao cemitério já estava aprovada e seria 

brevemente colocada. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------  - que a obra de reparação do muro e caminho de acesso ao Bairro 11 de Março em 

Odemira estava adjudicada e iniciaria brevemente, porque inicialmente foi necessário 

monitorizar o comportamento do muro em relação à permeabilização. -------------------------------  

 ------------  - que os carregadores elétricos de Vila Nova de Milfontes já estavam ligados e que 

as escadarias de acesso às praias no concelho de Odemira foram revistas e intervencionadas e 

estão prontas a tempo do inicio da época balnear. --------------------------------------------------------  

 ------------  - estão a equacionar o melhor local para colocação da placa de homenagem aos “40 

Anos das Primeiras Eleições Autárquicas”. ----------------------------------------------------------------  

 ------------  - que estavam na Câmara Municipal a tratar do processo de retirada de algumas 

contas da Caixa Geral de Depósitos, porque a tolerância tinha limites em relação à ausência de 

resposta por parte daquela Instituição às comunicações/ solicitações enviadas pelo Município 

de Odemira sobre o encerramento do Balcão de Colos. --------------------------------------------------  

 ------------ Interveio a Senhora Deolinda Seno Luís que informou que também tinha ficado 

atenta ao Projeto Namastê, apresentado durante as Jornadas Escolares, realçando a forma como 

os alunos(as) introduziram o tema, referindo que sem a migração seriamos menos, mais pobres 

e mais velhos, e como mostraram uma grande preocupação com os seus colegas, porque o 

grupo era intercultural e demonstraram um elevado espírito de solidariedade e humanismo. O 

Projeto identificou quatro problemas: a exclusão e discriminação social, o mau desempenho 

escolar, o isolamento social e a falta de comunicação e compreensão, o que se encaixa no 

Programa “Odemira Integra” e, por esse motivo, estavam a equacionar a possibilidade de o 

Projeto Namastê vir a ter viabilidade financeira e ser apoiado pelo Município de Odemira. -------  

 ------------ Por último, informou que já foram efetuadas algumas vistorias no concelho por um 

consórcio de entidades (Guarda Nacional Republicana, Município de Odemira, Autoridade para 

as Condições de Trabalho, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade de Saúde Pública, 

Finanças, Segurança Social, entre outras) cujos primeiros relatórios apontam para questões de 
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insalubridade, fuga ao fisco, alguns migrantes ilegais, espaços sem alvarás, entre outras 

situações que serão descritas num relatório final que será enviado ao Governo e servirá também 

como forma de pressão, para que seja encontrada uma solução para as questões de alojamento 

no concelho de Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 quinze 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 fevereiro a trinta e um de março do ano de dois mil e 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. --------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração dos presentes 

o prolongamento da sessão por mais trinta minutos, nos termos do número cinco do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, tendo sido aprovado por 

consenso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: Foi presente a proposta que 

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0225-2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 -----------------------  



-42- 

30-04-2019 

 ----------- Foi presente a informação n.º 1593-2019, datada de 12 de abril de 2019, da Divisão de 

Gestão Interna, bem como os documentos relativos à Prestação de Contas do ano de 2018: ------  

 ----------- I – Relatório de Gestão; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II – Anexos às Demonstrações Financeiras; ----------------------------------------------------  

 ----------- III – Mapas de Prestação de Contas; -------------------------------------------------------------  

 ----------- IV – Certificação Legal de Contas. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação dos documentos relativos à Prestação de Contas referente ao 

ano 2018, bem como, o envio à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, de acordo 

com a alínea j) do n.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como, a 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 o voto contra do eleito pela 

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

 ----------- Seguidamente, o Dr. Rui Silva, Chefe da Divisão de Gestão Interna do Município de 

Odemira, procedeu a uma explicação detalhada da proposta em causa, em suporte power point. -  

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

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

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

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta membros da 

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

 ----------- Ponto três: 5.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2019: 2.ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 2.ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2.ª REVISÃO AO PLANO 
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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 0227-2019 - 5.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2019: 2.ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 

2.ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2.ª REVISÃO AO PLANO 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 1620/2019, datada de 15 de abril de 2019, da Divisão de 

Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 5ª. Modificação 

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

fevereiro (POCAL), consistindo na 2ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa, 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 2ª Revisão 

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

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

 ---------- Inscrições/reforços: 3.486.705,94€ (Três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, 

setecentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos).--------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços:3.523.705,94€ (Três milhões, quinhentos e vinte e três mil, 

setecentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos); -------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 37.000,00€ (Trinta e sete mil euros). ------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 1.891.000,00€ (Um milhão, oitocentos e noventa e um mil euros 

euros); --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 58.000,00€ (Cinquenta e oito mil euros). -------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 1.040.500,00€ (Um milhão, quarenta mil e quinhentos euros); ----  
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 ----------- Diminuições/anulações: 32.000,00 € (Trinta e dois 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 o voto contra do eleito pela 

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

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

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

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

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta membros da 

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

 ----------- Ponto quatro: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA 

DE PESSOAL: SEGUNDA 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 0231-2019 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

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

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

 ----------- Foi presente a informação n.º 1613-2019, datada de 15 de abril de 2019, proveniente 

da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PESSOAL/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS -------------------------  
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 ---------- 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 última alteração ao Mapa de 

Pessoal 2019 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): -----------------------------------  

 ---------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria -------------------------  

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

Municipal realizada em 22 de fevereiro, com proposta de aprovação tomada em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada a 07 de fevereiro do corrente ano, procedeu-se à 

afetação de trabalhadores, às unidades orgânicas para as quais transitaram, dando-se assim 

cumprimento aos Despachos n.º 941/2019-V-TG, de 06 de março, n.º 1120/2019-V-TG, de 18 

de março e n.º 1344/2019-V-TG de 08 de abril 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 92º da LTFP. Para efeitos de concretização da mobilidade fundamentada na 

legislação mencionada, procedeu-se às mobilidades internas, na mesma carreira e categoria, nas 

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

 ----------- - Assistente Operacional – 1 - Despacho de Mobilidade 941/2019 V-TG, da DA para a 

DGI, 02/02/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Assistente Técnica – 1 - Despacho de Mobilidade 1120/2019 V-TG, da DLGT para a 

DGI, 18/03/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Assistente Operacional – 1 - Despacho de Mobilidade 1344/2019 V-TG, da DA para 

a DGI, 08/04/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.2 Consolidação de Mobilidades ----------------------------------------------------------------  

 ----------- - Nos termos do artigo 99.º-A, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pelo artigo 270.º da Lei n.º 42/2016, de 

28 de dezembro que aprova o Orçamento do Estado para 2017, foi autorizada por despacho do 

Sr. Presidente datado de 06 de março de 2019, a consolidação definitiva da mobilidade interna 

na modalidade intercarreiras, de 19 assistentes operacionais, para a carreira de assistente 

técnico, no mapa de pessoal do Município de Odemira, iniciada a 01 de agosto de 2018, na 

posição remuneratória 1, nível 5; 3 assistentes operacionais, na posição remuneratória 2, nível 

7, e na mobilidade interna na modalidade intercategorias de 1 assistente operacional para a 

categoria de encarregado operacional da mesma carreira, na posição remuneratória 1, nível 8. A 

consolidação de mobilidades que contemplou 23 trabalhadores produziu efeitos a 01 de março 

de 2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Em conformidade com o n.º 1 do art.º 99-A, aditado à LTFP da Lei n.º 42/2016 de 

28 de dezembro (LOE para 2017), procedeu-se à consolidação definitiva da mobilidade interna 
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na modalidade intercarreiras e estatutária, previsto no art.º 67.º da ECD, de uma Técnica 

Superior pertencente à DDSC, com posto de trabalho já previsto no Mapa de Pessoal, cuja 

aprovação definitiva compete ao dirigente máximo do serviço, com efeitos a 01 de abril de 

2019. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.3 Atualização de Postos de Trabalho ---------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- - DLGT - Técnico/a Superior – 1 - Licença Parental Complementar de 3 meses desde 

11/02/2019. Pediu Denúncia de Contrato Trabalho em Funções Públicas, com 60 dias de aviso 

desde 25/02/2019; 26/04/2019 (data da cessação do contrato);Saída. ---------------------------------  

 ---------- - DIL - Assistente Operacional – 1 - Ocupação de PT por Procedimento Concursal 

para outro Órgão ou Serviço (PREVPAP); 11/03/2019; Saída. ----------------------------------------  

 ---------- - DDSC - Técnico/a Superior – 1 - Posto de Trabalho cativo por motivo de se 

encontrar em regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços; 01/03/2019; Saída. ------------------  

 ---------- - DIL - Técnico/a Superior – 1 - Posto de Trabalho cativo por motivo de Licença sem 

Remuneração por 6 meses; 01/03/2019; Licença sem Remuneração. ---------------------------------  

 ---------- 2. Criação de Postos de Trabalho por Procedimentos Concursais ou por Recurso a 

Reservas de Recrutamento: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: -------------------------------------------------------------  

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

nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados para constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, perfazendo um total de 3 

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

 ----------  - DGI - Procedimento Concursal/ Mobilidade Intercategorias - Contrato por Tempo 

Indeterminado - Coordenador Técnico/a – 1 – 1 - Maio de 2019; -------------------------------------  
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 -----------  - DOM - Reserva de Recrutamento - Contrato por Tempo Indeterminado - Técnico/a 

Superior de Arquitetura Paisagista – 1 – 1 - Junho de 2019; --------------------------------------------  

 -----------  - DLGT - Procedimento Concursal – Recrutamento da BEP - Contrato por Tempo 

Indeterminado - Técnico/a Superior de Arquitetura – 1 – 1 - Maio de 2019. -------------------------  

 ----------- 2.2 Transição de Postos de Trabalho entre Unidades Orgânicas: ---------------------------  

 ----------- No Mapa de Pessoal em vigor, procede-se à transição de Postos de Trabalho, entre 

duas unidades orgânicas, uma vez que se verifica a necessidade de promoção de um ajuste dos 

recursos humanos após ponderação justificada das necessidades dos serviços. ----------------------  

 -----------  - Da DIL para o SMPC, Contrato por Tempo Indeterminado, 3 Assistentes 

Operacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.3 Previsão de Encargos: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento do disposto no n.º 5 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, a previsão 

orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes das situações apresentadas no 

quadro referente à criação de postos de trabalho, para constituição de relações jurídicas de 

emprego público por tempo indeterminado, encontram-se previstas e asseguradas a partir do 

mês de maio e junho do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- II - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL de 2019 -----------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal 2019 em vigor, 

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

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado. -------------------  

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

extinção de qualquer posto de trabalho constante do Mapa de Pessoal em vigor: -------------------  

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

do órgão executivo, a Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 será afixada no edifício 

da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município.” ------------------------------------------------  
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 ---------- Nestes termos, com base no teor da informação supra 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, propõe-se a 

aprovação pelo Órgão Executivo e subsequente remessa ao Órgão Deliberativo Municipal, para 

o mesmo efeito, a Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal 2019. --------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

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

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

 ---------- Ponto cinco: PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA (RUEMO): Foi presente 

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

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0212-2019 - PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 1510/2019, datada de 08 de abril de 2019, proveniente 

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

concretiza a ponderação do resultado da consulta pública do projeto de alteração ao 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Odemira (RUEMO) e propõe 

submeter o referido projeto de alteração, que contempla a alteração do artigo 42.º; a revogação 
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dos n.ºs 7 e 8 do artigo 42.º e do n.º 2 do artigo 44.º; e o aditamento do Anexo I e do Anexo II, 

à apreciação e deliberação pelos respetivos Órgãos Municipais, designadamente: ------------------  

 ----------- 1. Remeter à Câmara Municipal para, de acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, submeter à aprovação da assembleia municipal o 

projeto alteração ao RUEMO (regulamento externo do município); -----------------------------------  

 ----------- 2. Remeter à Assembleia Municipal para, de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovar a alteração ao RUEMO (regulamento 

com eficácia externa do município). ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação 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 maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

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

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

 ----------- Ponto seis: AUTORIZAÇÃO DE ESPAÇO NATURISTA NO CONCELHO DE 

ODEMIRA NA ZONA NORTE DA PRAIA DO MALHÃO, NA FREGUESIA DE VILA 

NOVA DE MILFONTES: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0226-2019 - AUTORIZAÇÃO DE ESPAÇO NATURISTA NO 

CONCELHO DE ODEMIRA NA ZONA NORTE DA PRAIA DO MALHÃO, NA FREGUESIA 

DE VILA NOVA DE MILFONTES --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1601-2019, datada de 12 de abril de 2019, proveniente 
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do Setor de Desenvolvimento Económico, da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na 

qual consta que o naturismo é uma prática tolerada em determinadas praias e areais do 

Concelho de Odemira, razão pela qual a Federação Portuguesa de Naturismo (FPN) veio 

apresentar à Câmara Municipal um requerimento no sentido de se autorizar mais um espaço 

naturista neste território, a saber, a zona norte da Praia do Malhão, na Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da informação supra que foi solicitado parecer à Entidade Regional de 

Turismo, Turismo do Alentejo e Ribatejo e à AP A- Agência Portuguesa do Ambiente, 

concluindo os mesmos que a proposta é de interesse turístico para a região. ------------------------  

 ---------- Nessa conformidade e tendo em conta que: ----------------------------------------------------  

 ----------  - O Naturismo é um importante segmento do mercado turístico global, sendo Portugal 

um destino cada vez mais procurado por naturistas de todo o mundo, dadas as condições 

geográficas e climatéricas existentes. No entanto, a oferta de equipamentos naturistas 

devidamente legalizados é manifestamente escassa, tendo o Município de Odemira sido por 

diversas vezes, ao longo dos últimos anos, contatado no sentido de aumentar a oferta de praias 

naturistas oficiais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - No Concelho de Odemira existem atualmente 2 espaços oficiais para a prática 

naturista, nomeadamente, a Praia dos Alteirinhos (Deliberação de Assembleia Municipal de 

Odemira de 21 de Abril de 2008), bem como o Estabelecimento de Alojamento Local 

Samonatura, propriedade de Martine e Jos Pronk, localizado na freguesia de S. Luís 

(Assembleia Municipal de 26 de Novembro de 2010); --------------------------------------------------  

 ---------- A aprovação da zona norte da Praia do Malhão como praia naturista, onde a prática de 

naturismo é há muito tolerada, vem aumentar a oferta turística, com claros benefícios para a 

região, dada a promoção turística daí advinda, que capta mais visitantes com este perfil e 

motivação para o concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em face do exposto, consideram-se reunidos os pressupostos determinados na Lei n.º 

53/2010, de 20 de dezembro, que estabelece o regime da prática de naturismo e da criação de 

espaços de naturismo, com vista á legalização da zona norte da Praia do Malhão para a prática 

de naturismo oficial, pelo que se propõe a deliberação no sentido de assegurar a classificação 

do património natural do Município situado na zona norte da Praia do Malhão para a utilização 

naturista, de harmonia com o disposto nas alínea t) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro e, bem assim, que a proposta seja remetida à Assembleia Municipal para os 

mesmo efeitos, nos termos do disposto na alínea ccc), da referida Lei. -------------------------------  

 ----------- 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 e um 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 e um voto a favor do 

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

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

 ----------- Ponto sete: DESIGNAÇÃO DE DOIS CIDADÃOS PARA INTEGRAREM A 

COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019, DE 

ACORDO COM O N.º 1 DO ART.º 10.º DAS RESPETIVAS NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO: Foi presente o ofício número dois mil quatrocentos e quarenta e sete, 

datado de dezasseis de abril do corrente ano, enviado pelo Município de Odemira, que ficará 

arquivado no maço de documentos desta sessão, no qual solicitava a designação de dois 

cidadãos para integrar a composição da Comissão de Análise Técnica do Orçamento 

Participativo 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Mesa da Assembleia Municipal rececionou apenas uma Proposta apresentada pelos 

eleitos pelo Partido Socialista, que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------  

 ---------- “De acordo com o ponto 1, do artigo 10.º das Normas de Funcionamento do 

Orçamento Participativo Municipal, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal 

propõem os seguintes cidadãos para integrar a Comissão de Análise Técnica: ----------------------  

 ----------  - Teresa Sofia Sobral Barradas; -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - António Manuel Pereira Ledo. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 30 de maio de 2019 --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal”. -----------------------------  

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

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

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o seguinte 

resultado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e um; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: vinte e quatro; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: um; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): cinco. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

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

ELEITORES PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ALARGADA, DA COMISSÃO DE 

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

email enviado no passado dia dezoito de abril pela Senhora Mariana Correia Cordeiro de 
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Oliveira Silvestre, 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 escrita para a eleição em causa, apresentada pelos 

eleitos pelo Partido Socialista, com a indicação da Senhora Alexandra Portas Baião, docente, de 

Vila Nova de Milfontes. --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 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; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: um; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: vinte e três; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos contra: zero; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos (abstenção): seis. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 
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deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte e um 

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

estavam presentes trinta e um 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 uma horas e quarenta minutos do dia um de maio 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, ----------  


