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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se no 

Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a sessão ordinária de Abril da Assembleia Municipal, 

presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada 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, conjugada com o artigo terceiro da Lei número um 

A barra dois mil e vinte, de dezanove de março, republicada pela Lei número quatro B barra 

dois mil e vinte, de seis de abril. A sessão teve a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Ordinária de Fevereiro da 

Assembleia Municipal, realizada no dia 28 de fevereiro de 2020. -------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação das informações relativas a atos praticados ao abrigo da Lei 

n.º12/2020, de 07 de maio: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Proposta n.º 8/2020 P - Medidas Municipais de Apoio às famílias, às instituições, 

às empresas e ao emprego na resposta ao Estado de Emergência devido à Covid-19; --------------  

 ---------- b) Protocolo de Colaboração para apoio às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social no âmbito do COVID-19; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Despacho n.º 33/2020 P - Fundo de Emergência Municipal a Famílias - "Odemira 
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Apoia +"; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Despacho n.º 42/2020 P - Medidas Temporárias de Apoio Local - Covid 19 - Fundo 

de Emergência Municipal - Odemira Empreende +; -----------------------------------------------------  

 ----------- e) Relatório das Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes 

áreas, no período de 01 de fevereiro a 30 de abril, para cumprimento do disposto na alínea c) do 

n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: 4ª Modificação Orçamental - 2020: 2ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Receita, 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 2ª Alteração Modificativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI): ratificação nos termos Lei n.º 4-B/2020, de 06 de abril. -------  

 ----------- Ponto três: Prestação de Contas 2019: apreciação e deliberação. --------------------------  

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

 ----------- Compareceram a esta sessão trinta e dois Membros da Assembleia Municipal, a saber: 

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

Soares, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, 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, Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria 

da Graça Fernandes, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa 

Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa 

Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro 

Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Rita Isabel da Costa 

Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera 
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Lúcia Montes Raposo. Não estiveram presentes os Membros: Daniel Sobral Balinhas, 

Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias, e Maria Manuela Gonçalves Moreira, Primeira 

Secretária da Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------  

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

da Silva Cruz, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que regressou às funções após a 

suspensão de mandato pelo período de seis meses; e à Senhora Maria da Graça Fernandes 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 nesta sessão o 

Senhor João Palma Quaresma, eleito pela Coligação Democrática Unitária. ------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e cinquenta e um minutos, a Senhora 

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

atuais contingências relativas ao combate à pandemia Covid-19 foram respeitadas as medidas 

de distanciamento social, com lugares reservados para o efeito, bem como o uso obrigatório de 

máscara.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Raquel Alexandra 

Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereador(as) eleito(as) pelo Partido Socialista. -------------   

 ---------- 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 de 

fevereiro realizada no dia vinte e oito de fevereiro do presente ano. ----------------------------------   

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

 ----------- Neste Período da Ordem de Trabalhos registou-se a intervenção do Senhor Ventura 

Ramalho, residente em Vila Nova de Milfontes, que perguntou sobre o motivo de a rede WiFi 
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dos espaços públicos em Vila Nova de Milfontes ainda não estar em funcionamento, pese 

embora o equipamento esteja já instalado há algum tempo. ---------------------------------------------  

 ------------ Referiu ainda que o jardim público de Vila Nova de Milfontes foi uma obra muito 

ansiada pela respetiva população, mas apesar de o projeto estar maravilhoso, lamentava que o 

“ex-libris” daquele espaço, a fonte, tivesse funcionado apenas no primeiro ano. Referiu que as 

últimas explicações para aquele facto indicavam a avaria de uma peça no equipamento da 

fonte, cuja reparação rondava os vinte mil euros. Nesta conformidade, questionou sobre se, à 

data da avaria, a obra não estava na garantia para reposição da peça e se o Município de 

Odemira não podia suportar o custo de vinte mil euros para que reparação da fonte. ---------------  

 ------------ Por último, questionou para quando estava prevista a colocação de ilhas ecológicas 

no novo parque de estacionamento junto à ao Bar “Manjedoura” em Vila Nova de Milfontes. ---  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que iria verificar 

com os serviços a questão do WiFi, porque supostamente era para estar a funcionar. Quanto ao 

Jardim de Vila Nova de Milfontes referiu que se tratava de um investimento da Câmara 

Municipal estando a empreitada coberta pela garantia durante cinco anos. Informou que a 

avaria da fonte ocorreu durante a garantia da obra e foi reclamada junto do empreiteiro, que 

pretende demitir-se das responsabilidades, alegando má operacionalidade do equipamento, 

estando o processo em litígio. Neste sentido, o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu 

que provavelmente terá de ser a autarquia a avançar com a verba para reparação do 

equipamento e o processo continuará a decorrer por via judicial, onde procurarão exercer o 

direito de ressarcimento do valor pago. --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, informou que a colocação das ilhas ecológicas está dependente da 

concretização do plano de pormenor daquela zona, prevendo-se a instalação daquele 

equipamento até ao final do corrente ano. ------------------------------------------------------------------  

 ------------ Não havendo mais intervenções a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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por encerrado este Período da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE FEVEREIRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO 

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

 ---------- 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 unanimidade, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros, Fernanda de 

Almeida e Manuel Cruz, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. -  

 ---------- 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou uma apresentação sobre a 

“Situação Atual e Medidas Municipais – Covid-19”, na qual efetuou um enquadramento, 
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descreveu a situação epidemiológica à data e apresentou as medidas municipais tomadas, 

designadamente em termos de funcionamento dos Órgãos e Serviços Municipais, de 

planeamento e articulação, de apoio social e económico e de informação e sensibilização. -------  

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

 ----------- À semelhança do que ocorreu nas últimas sessões, as intervenções dos membros 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 Francisco Martins apresentou a Congratulação que seguidamente se 

transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 -------------- Odemira na linha da frente no combate à crise gerada pelo COVID-1 ------------------  

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

forma como o Município de Odemira, Juntas de Freguesia e IPSS do concelho e Profissionais 

de Saúde têm estado na linha da frente no combate à COVID-19. -------------------------------------  

 ----------- A grave situação pandémica que assombrou o país e o mundo, com forte impacto em 

inícios do mês de março, deixou-nos a todos sem chão numa altura em que, sobretudo Portugal, 

prosperava. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A realidade migratória do nosso concelho, fazia prever que teríamos uma situação de 

contágio bastante agravada no nosso território, mas a verdade é que uma rápida e pronta 

organização operacionalização de meios físicos e humanos permitiram atuar desde a primeira 

hora ao primeiro sinal de alarme no nosso concelho ocorrido na freguesia de São Teotónio. Há 

que reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pela equipa interna (Proteção Civil, sector de 

Ação Social e Saúde) em parceria com a Junta de Freguesia para o combate à COVID-19. -------  

 ----------- O trabalho incansável das nossas Juntas de Freguesia tem que ser claramente 
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elogiado. São o primeiro ponto de contacto da população e das instituições neste vasto território 

de 1721 km2. Num período de vulnerabilidade como o que vivemos, são a primeira porta a 

quem o cidadão recorre quando, por força desta situação, os rendimentos diminuíram ou 

desapareceram pela precária situação laboral que já tinham. Com famílias inteiras em casa, 

centros de dia fechados, escolas fechadas e transportes públicos suprimidos, foi necessário 

garantir que os bens essenciais chegavam aos lares destas famílias. ----------------------------------  

 ---------- Também as nossas IPSS, no apoio aos mais necessitados, merecem ser congratuladas 

pela forma como têm gerido todo este processo. Apesar dos inúmeros casos de contágios em 

lares no país, Odemira não tem até à data nenhum utente ou colaborador infetado e, apesar dos 

centros de dia continuarem encerrados, o apoio em regime domiciliário está a ser garantido. 

Sabemos da excelência do trabalho prestado pelas nossas instituições e zelo dos nossos 

profissionais, mas uma situação grave como esta pode acontecer a qualquer um de nós e, por 

isso, há que continuar este trabalho de rigor e precaução com os mais vulneráveis e que 

representam a grande maioria da nossa população. ------------------------------------------------------  

 ---------- O deficitário serviço de saúde que serve o nosso concelho tem igualmente estado à 

altura deste enorme desafio. Neste ponto concreto da saúde, que mereceu uma recente tomada 

de posição por parte desta Assembleia Municipal face aos inúmeros e graves problemas 

existentes no nosso concelho, temos que enaltecer a entrega dos nossos profissionais e o amor à 

profissão, sem eles, grande parte da resposta dada em saúde não teria sido possível. Revelaram, 

mais uma vez, a real importância da necessidade de investimento e da aposta clara que tem que 

ser feita no Serviço Nacional de Saúde. Mesmo com todas as difíceis contingências locais, 

sobejamente conhecidas de todos nós, mesmo sem reforços que se esperavam, e com sérias 

dificuldades ao nível dos recursos técnicos e humanos, os profissionais de saúde do nosso 

concelho têm estado à altura da resposta que se impõe e têm “vestido a camisola” com um 

incansável espírito de missão e dedicação, certamente colocando em primeiro lugar a nossa 
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comunidade em detrimento das suas famílias. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Embora esta seja uma crise de saúde pública, a verdade é que é simultaneamente uma 

crise económica e financeira gerada pela paragem forçada de toda a economia. E aqui importa 

salientar e enaltecer o papel do Município de Odemira desde a primeira hora na apresentação 

de um conjunto de medidas de apoio às famílias, aos pequenos empresários e às instituições de 

solidariedade social que ultrapassam o montante de 2 milhões de euros, das quais destacamos: --  

 -----------  . Redução de 50% do valor total da fatura de serviços de águas, águas residuais e 

resíduos entre abril e julho para consumidores domésticos e não-domésticos e, isenção do 

pagamento do valor total a IPSS e Corporações de Bombeiros durante o mesmo período; --------  

 -----------  . Constituição do fundo de emergência e apoio social dirigido às famílias no valor 

global de 500.000,00€ para fazer face à diminuição de rendimentos dos agregados familiares; ---  

 -----------  . Prorrogação extraordinária dos prazos das várias medidas de apoio social no 

montante de 25.000,00€; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Reforço do apoio às Corporações de Bombeiros no valor global de 125.000,00€; -----  

 -----------  . Isenção da cobrança de todas as taxas relativas à ocupação de espaço público e 

publicidade a todos os estabelecimentos comerciais entre 1 de março e 30 de junho de 2020. 

Esta medida abrange taxas cobradas pelas Juntas de Freguesia; ----------------------------------------  

 -----------  . Apoio aos concessionários de praia através da comparticipação dos Nadadores 

Salvadores em 75% do valor total, a calcular com base nos valores contratualizados pelo 

Município de Odemira; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Isenção da cobrança de taxas relativas às concessões nas águas balneares do 

concelho, a todos os concessionários, dos valores referentes a 2019 e 2020 (a cobrar em 2020); -  

 -----------  . Isenção da cobrança de taxas relativas à atribuição de licenças para a realização de 

atividades nas águas balneares do concelho, a todos os operadores, durante o ano de 2020; ------  

 -----------   . Prorrogação extraordinária dos prazos das várias medidas do Programa Municipal 
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de Empreendedorismo e Emprego – Odemira Empreende até 31 de dezembro, para projetos 

cujo período contratual ou prazo termine antes de 30 de junho; ---------------------------------------  

 ----------  . Reforço da disponibilidade orçamental num valor global de €750.000,00 e 

agilização processual das medidas do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – 

Odemira Empreende; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Alargamento do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – Odemira 

Empreende a todo o território; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Investimento em mais de 500 computadores portáteis e acesso à internet a 

disponibilizar aos alunos das escolas do concelho de Odemira com carência económica; ---------  

 ----------  . Reforço do apoio dirigido às IPSS através da celebração de protocolos de 

financiamento, num valor global de €180.000,00; -------------------------------------------------------  

 ----------  . Garantia da continuidade dos apoios técnicos e financeiro das obras de ampliação e 

beneficiação, no âmbito do Portugal 2020. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, há que congratular igualmente o papel das farmácias e do pequeno 

comércio local que asseguraram sempre a fornecimento de medicamentos e bens essenciais às 

famílias e das pessoas e empresas que, de forma generosa e anónima, têm doado verbas, bens 

alimentares e refeições, bem como o material de proteção e desinfeção aos nossos profissionais 

que estão diariamente no terreno no apoio aos mais vulneráveis. --------------------------------------  

 ---------- Este momento que vivemos está longe do seu fim, não se prevendo ainda qual será o 

desfecho ou qual a sua próxima fase, mas uma coisa será sempre certa, juntos sairemos mais 

fortes deste desafio à humanidade. A adoção de comportamentos responsáveis e respeito pelas 

normas e recomendações do Governo e da Direção Geral de Saúde cabe a cada um de nós, 

individualmente, cumprir e alertar os que nos rodeiam para o que o façam também.---------------  

 ---------- A presente Congratulação deverá ser remetida a: ---------------------------------------------  

 ----------  . Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Odemira; ----------------------------  
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 -----------  . Equipa Interna do Combate à COVID-19 do Município de Odemira; -------------------  

 -----------  . Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano; ---------------------------------------------  

 -----------  . Centro de Saúde de Odemira; ------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Corporações de Bombeiros de Odemira e Vila Nova de Milfontes; ----------------------  

 -----------  . IPSS do concelho de Odemira; -----------------------------------------------------------------  

 -----------  . Comunicação social regional. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de junho de 2020 --------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da Congratulação em 

causa, a qual foi aprovada por maioria, com dezoito 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, uma abstenção dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo 

Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. -  

 ----------- O Senhor Pedro Almeida referiu que a Resolução do Conselho de Ministros número 

cento e setenta e nove, barra noventa e nove, aplicável à área de Aproveitamento Hidroagrícola 

do Mira, entre uma série de determinações e incumbências, criou o Grupo de Projeto do Mira, 

que de entre as suas competências teria de elaborar, no prazo de seis meses, um programa de 

ação para o Perímetro de Rega do Mira. Em face do exposto perguntou sobre o ponto de 

situação dos trabalhos desenvolvidos pelo referido grupo de trabalho. --------------------------------  

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

Almograve, congratulou o Município de Odemira pelos novos investimentos efetuados na sua 

Freguesia, designadamente na zona de praia. No entanto, alertou para a necessidade de 

conservar/ reparar os equipamentos existentes, muitos já objetos de relatos e solicitações ao 

Município de Odemira por parte da Junta de Freguesia, dando como exemplo a rua principal da 
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Longueira, onde apenas foi efetuado metade do serviço. Alertou ainda para o problema de 

recolha de resíduos sólidos urbanos na sua freguesia, constantemente com contentores 

completamente cheios, tratando-se de uma situação que já não era apenas sazonal. ----------------  

 ---------- Por último, relatou um episódio de solicitação de apoio por parte de um grupo de 

paquistaneses residentes na sua freguesia que, após visitas à habitação por parte dos serviços da 

Junta de Freguesia, constataram que tanto o número de pessoas residentes como a 

nacionalidade iam alterando, o que causou alguma estranheza, podendo inclusivamente conferir 

a existência de algum aproveitamento daquele tipo de apoio. ------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Fernando Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, deu 

conhecimento do comunicado recentemente efetuado pela sua Junta de Freguesia, relativo ao 

estado da Saúde naquele território, com insuficiência de recurso médicos, de enfermagem, 

administrativos, entre outros. Neste sentido e, apesar de terem conseguido a presença de um 

médico duas vezes por semana naquela freguesia, apelou aos Órgãos do Município de Odemira 

para reiterarem esforços junto da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano (ULSLA), uma 

vez que tanto a Freguesia de São Luís, como as outras Freguesias do concelho, ainda carecem 

de serviços na área da saúde. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Miguel Monteiro perguntou se já tinha existido alguma resposta por parte 

do Ministério da Saúde relativa à Moção enviada sobre o mesmo tema, aprovada pela 

Assembleia Municipal no passado dia vinte e oito de fevereiro, e se não tiver existido qualquer 

resposta sugeriu o envio de uma recordatória. Referiu ainda a necessidade de o Grupo de 

Trabalho Temático da Saúde da Assembleia Municipal iniciar os respetivos trabalhos. -----------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que ainda não 

tinha rececionado qualquer resposta do Ministério da Saúde relativa à Moção enviada, pelo que 

seria enviada uma recordatória e, bem assim, que iria reagendar para breve a reunião do Grupo 

de Trabalho Temático da Saúde que tinha sido adiada devido ao período de confinamento. ------  
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 ----------- B) BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA ------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que informou que a bancada da Coligação 

Democrática Unitária teve conhecimento de uma carta enviada ao seu Grupo Parlamentar, 

sobre uma denúncia de irregularidades e favorecimento no processo de licenciamento das 

atividades nas praias do concelho de Odemira, para a presente época balnear, em particular na 

Praia do Malhão. Na referida denúncia refere que terão sido selecionadas candidaturas que não 

respeitavam as normas estabelecidas pela Câmara Municipal e, nesse sentido, solicitou 

esclarecimentos sobre aquela questão. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, apresentou a Saudação que se transcreve: ------------------------------------  

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

 ----------- Na situação complexa que hoje atravessamos, há datas que sendo marcos na história, e 

apesar de todas as adversidades, não podemos deixar de lembrar, reviver e comemorar na 

medida do possível, porque as mesmas sustentam inegáveis direitos humanos: a Revolução de 

Abril de 74 e, muito mais anterior e em todo o mundo, o Dia do Trabalhador com os direitos 

que lhe são devidos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A celebração deste dia, a nível internacional, aconteceu em 1890, ano em que os 

trabalhadores portugueses o assinalaram pela 1ª vez. ----------------------------------------------------  

 ----------- Desde então as organizações sindicais ao longo do tempo vieram trabalhando a causa. 

Ainda em tempos de Monarquia e sucessivamente na República, os trabalhadores portugueses 

sempre comemoraram este dia. Curioso que, mesmo no Estado Novo, arranjaram formas de 

contornar os obstáculos do Regime para se manifestar. --------------------------------------------------  

 ----------- Em 62, pouco depois do início da guerra colonial, tiveram relevância manifestações 

em massa de pescadores, corticeiros, trabalhadores da Carris, da CUF, entre outros... -------------  

 ----------- As revoltas dos trabalhadores agrícolas nos campos do Alentejo no 1º de Maio desse 

mesmo ano deixaram marco na história. Mais de duzentos mil operários que trabalhavam de sol 
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a sol participaram em greves e impuseram aos agrários e ao Governo de Salazar a jornada de 8h 

de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos dias de hoje, vivendo uma situação social mais justa, ainda há quem tente violar 

esses direitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira quer hoje deixar aqui uma saudação calorosa 

aos trabalhadores do nosso concelho que dão o seu melhor, em prol de todos. ----------------------  

 ---------- Pelos legítimos direitos dos trabalhadores, o nosso reconhecimento e a nossa luta. -----  

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção sobre a presente Saudação, procedeu-se à votação, 

tendo sido aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

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

 ---------- A Senhora Vera Raposo que apresentou a Moção que seguidamente se transcreve: ----  

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

 ---------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE INSALUBRIDADE E RISCO AOS 

TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS LOCAIS --------------------------------------------------   

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

 ---------- a) A declaração pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 

seguida da classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como uma 

pandemia, colocou-nos a necessidade urgente de tomada de decisões que garantam as melhores 

condições para enfrentar esta crise e este flagelo; --------------------------------------------------------  

 ---------- b) O estado de calamidade a vigorar em Portugal tem de salvaguardar os direitos dos 

trabalhadores e garantir condições de trabalho compatíveis com os riscos de quem assegura os 
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serviços públicos essenciais às populações; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Neste sentido, é necessário e urgente reconhecer e compensar os trabalhadores que 

continuam a cumprir diariamente funções imprescindíveis à vida das comunidades – como, por 

exemplo, higiene e limpeza, água e saneamento, proteção civil ou cemitérios -, as quais estão 

associadas condições de insalubridade e risco, hoje particularmente agravadas pelo perigo de 

contágio que podem pôr em causa a saúde e a própria vida desses trabalhadores; -------------------  

 ----------- d) A atribuição do subsídio de insalubridade e risco está, há muito, previsto na 

legislação, mas nunca foi regulamentado e aplicado,-----------------------------------------------------  

 ----------- a Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 15 de Junho de 2020, delibera: ---------  

 ----------- Solicitar ao Governo, porque se trata de uma justa exigência destes tempos de 

pandemia, que reconheça estas condições a que estão sujeitos milhares de trabalhadores no 

desempenho de funções essenciais à sociedade e que regulamente e determine a aplicação do 

Suplemento de Insalubridade e Risco, no valor previsto do Decreto-Lei n.º 53 A/98, a todos os 

trabalhadores que se encontram nesta situação. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos pela CDU”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção sobre a Moção, procedeu-se à votação da mesma, 

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

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

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

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

quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. Os eleitos pelo 

Partido Socialista apresentaram a seguinte Declaração de Voto escrita: “A bancada do Partido 

Socialista votou a favor, mas reforçamos que a Câmara Municipal de Odemira pagou a todos 

os trabalhadores mesmo estando em casa, e vemos esta Moção como um reforço do processo 

legislativo que nos parece ter já sido iniciado na Assembleia da República, quer através de 
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uma petição com mais de quinze mil assinaturas, quer através de um Projeto-Lei apresentado 

pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Florival Silvestre, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, 

informou que o médico que costumava efetuar as consultas em São Luís, também se deslocava 

a Vale de Santiago e, nesse sentido, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

envidasse esforços junto da ULSLA para que a sua Freguesia voltasse a ter médico de família. -  

 ---------- Alertou ainda para o facto de a reparação das estradas municipais números mil e 

setenta e quatro e mil e setenta e cinco ter parado devido às contingências provocadas pela 

pandemia Covid-19, e se os trabalhos não fossem retomados brevemente, o estado do piso 

ficaria ainda pior do que estava e as estradas continuariam intransitáveis. ---------------------------  

 ---------- O Senhor Nuno Góis considerou que as Comemorações do “Vinte e Cinco de Abril” 

em Odemira foram “muito pobres”, reduzidas a uma mera declaração política impressa e a um 

momento de hastear da bandeira. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referindo-se à Resolução do Conselho de Ministros número cento e setenta e nove 

barra noventa e nove, disse que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tinha colocado a 

hipótese de avançar com uma reclamação para a União Europeia. Apesar do país ter estado 

suspenso nos últimos meses, continuavam a surgir imagens e situações, designadamente 

relatadas pelo Movimento Juntos pelo Sudoeste, sobre a degradação da área protegida e de 

praias, como a Praia da Amália. Nesta conformidade, perguntou sobre o ponto de situação 

daquele processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que no passado dia vinte e nove de maio tinha sido aprovado pela 

Assembleia da República um Decreto-Lei que obrigava as entidades públicas ao pagamento de 

pelo menos parte dos espetáculos que foram adiados ou cancelados devido à pandemia. Sobre 

este assunto, perguntou como estava a proceder a Câmara Municipal naquela matéria, bem 

como, o que tem sido feito para apoiar os grupos, as associações e os profissionais daquele 
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setor que residiam no concelho. O Senhor Nuno Góis deu nota também da vigília sobre aquela 

temática efetuada no dia vinte e um de maio à porta da Câmara Municipal de Odemira, inserida 

num movimento nacional, e perguntou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que 

também tinha o Pelouro da Cultura, se teve conhecimento da mesma, se ficou sensibilizado e se 

estava interessado em ouvir os “agentes no terreno”. ----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, perguntou “quanto é que a Câmara Municipal de Odemira poupou com 

a não concretização de eventos” como o “Vinte e Cinco de Abril”, o TassJazz, a FACECO, a 

Fei~Tur, grande parte do programa “Animar o Verão” e todos os eventos culturais e 

desportivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, solicitou o ponto de situação do Centro Escolar de São Luís e relembrou 

que o Ministério da Educação prometeu em abril que em setembro todas as escolas teriam 

equipamentos individuais para os alunos poderem trabalhar, pelo que questionou o que a 

Câmara Municipal pretendia fazer com os tablets que foram adquiridos e emprestados aos 

alunos para o final do corrente ano letivo. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou ainda se a Câmara Municipal tinha sido ouvida pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) no que se refere ao estabelecimento dos limites de lotação das praias, uma vez 

que não entendia os números estipulados, onde constava que a lotação da Praia da Franquia era 

superior à Praia do Malhão norte e na Praia do Carvalhal a lotação era mínima. --------------------  

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

 ------------ A Senhora Fernanda de Almeida fez a seguinte intervenção: ------------------------------  

 ------------ “Senhora Presidente -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Caros cidadãos presentes -------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Os eleitos do PSD querem aqui deixar expresso o agradecimento a todos aqueles que, 

num ato da mais genuína cidadania responsável, no desempenho da sua atividade profissional, 
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da sua atividade política, na participação em ações voluntárias ou no seu comportamento 

pessoal se esforçaram e continuam a esforçar para minimizar os efeitos absolutamente 

inesperados e inauditos criados pela COVID 19. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A migração no nosso território tem dado “pano para mangas” e irá, todos estamos 

cientes disso, continuar a dar. Mas a preservação da dignidade das pessoas é, tem que ser, o 

lema que nos rege a todos como cidadãos de uma sociedade livre, responsável e democrática. 

Têm sido conhecidos casos de famílias de migrantes com crianças que, por não terem ainda a 

documentação em ordem, não beneficiam de qualquer apoio social formal e sofrem carências 

ao nível das necessidades mais básicas como a alimentação. Para além dos casos já reportados e 

acautelados, que diligências está o município a desenvolver para prevenir outras situações 

similares? A nossa preocupação estende-se, obviamente, a todos os cidadãos que se encontrem 

em iguais circunstâncias, mesmo aqueles que devidamente documentados, portugueses ou não, 

mas igualmente vulneráveis e ainda que protegidos pela Segurança Social. Todos têm que ser 

alvo da nossa/vossa preocupação! --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Que conhecimento foi dado à Câmara presidida por V. Exa. sobre os planos de 

movimentação dos trabalhadores, cuja elaboração é da responsabilidade das empresas 

agrícolas?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Relativamente às notícias amplamente divulgadas de disponibilização de 

equipamento informático a alunos do concelho, quem define e quais são os critérios para essa 

atribuição? Aparentemente pode parecer que os requisitos são muito óbvios, mas carecem de 

alguma ponderação em virtude da diversidade de situações com que se debatem os que estão no 

terreno. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • É possível fazer, neste momento, um ponto da situação quanto ao número de testes 

realizados a cidadãos do concelho? Quantos testes? Quantos testados? Há algum plano de 



-18- 

15-06-2020 

aplicação de testes? Quais as populações alvo desse mesmo plano? Que entidades o aplicam? 

Que entidades o financiam? ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ • Tendo em conta que o governo se prepara para apresentar um OE suplementar por 

força dos efeitos provocados pela Covid 19 e das consequências daí decorrentes é espectável 

que também o executivo da CMO venha apresentar uma proposta de alteração orçamental. ------  

 ------------ Pergunta-se: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 1 - Dispõe o executivo de informação sobre o impacto económico estimado da 

COVID-19 no concelho e nas respetivas freguesias? Quantas são as empresas em lay-off? 

Quantas empesas encerraram? Quais os números do desemprego? ------------------------------------  

 ------------ 2 - Como vão ser reforçados os orçamentos das freguesias para cobrir os encargos 

suplementares realizados por elas, no âmbito da pandemia? --------------------------------------------  

 ------------  • Relativamente às medidas que irão ser apreciadas nesta sessão, nomeadamente 

Odemira Apoia +, Odemira Empreende +, ao Site para promover o escoamento de produtos 

locais e outras medidas implementadas em consequência da COVID-19, que números podem já 

ser disponibilizados por V. Exa. relativamente à adesão? E à eficácia? -------------------------------  

 ------------ • Está prevista a realização de ações de sensibilização junto daqueles que 

desenvolvem a sua atividade profissional no comércio, turismo e atendimento em geral, de 

forma a apoiar/sensibilizar/formar todos estes que são a “linha da frente” junto de quem nos 

visita? Todos temos assistido diariamente a comportamentos levianos de pessoas que ignoram 

as medidas aconselhadas pela DGS nos estabelecimentos comerciais e similares. Os que aí 

trabalham têm que sentir-se capacitados para poderem exigir dos clientes comportamentos que 

garantam a segurança de todos. Só o poderão fazer com formação adequada que deverá ser 

garantida pelo Governo e/ou pelo poder autárquico. -----------------------------------------------------  

 ------------ • Foram já divulgados os números de lugares disponíveis nas praias. No caso do 

concelho de Odemira que entidades definiram os números conhecidos? São conhecidos 
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critérios para a definição desses números, para além dos que estão publicados na página da 

APA? Não pomos em causa os números “em absoluto” por desconhecermos qual a área total 

atribuída a cada praia, mas, comparando os números atribuídos para umas praias e para outras, 

parece-nos que não pode ser a área de areal da praia o critério principal, dada a disparidade 

entre o número de lugares de praia para praia e a relação área da praia/nº de lugares. -------------  

 ----------- • Tem chegado ao conhecimento dos eleitos do PSD e está à vista de todos que a 

desinfeção dos recipientes de recolha dos resíduos sólidos urbanos não está a ser feita, nos 

últimos tempos, de forma regular, verificando-se, nalguns casos, a existência de cheiros 

intensos e insetos. Qual é a periodicidade que se encontra estabelecida para o efeito e quantas 

ações já foram realizadas em 2020? Esta situação torna ainda mais grave o já eterno problema, 

transversal a todo o território, desde o litoral ao interior, desde o norte ao sul do Concelho, da 

periodicidade na própria recolha, tantas vezes já trazido a esta Assembleia por cidadãos das 

mais diversas proveniências. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • É com agrado que soubemos que, finalmente, está a ser projetada a reabilitação do 

edifício conhecido como “Casa do Dr. Fernando” ou “Sede do CDS”. Tendo o Município 

adquirido recentemente o edifício contíguo, onde se situou o antigo balcão da CGD, esse 

edifício vai fazer parte do plano de reabilitação? Qual o fim a que se destinarão ambos os 

edifícios?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamentamos, neste contexto, que os serviços municipais tenham descurado a 

preservação da Casa do Arco. Se o comportamento fosse o de um proprietário privado era 

condenável. Num proprietário público que tem a tutela do património municipal nem sabemos 

com adjetivar! Quem circula na rua Alexandre Herculano depara-se com as portadas do edifício 

degradadas e abertas. Para além do mau aspeto que dá à rua, constitui, certamente, um foco de 

“bicharada” que poderá ameaçar a higiene e saúde públicas. -------------------------------------------  

 ----------- Mas estas são as coisas que quem anda a pé por Odemira vai vendo com muito mais 
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atenção do que quem passa de carro! -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ • Apresentamos de seguida dois requerimentos para que sejam dados a conhecer a 

esta Assembleia: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 1 - O Protocolo celebrado, mais uma vez, com a Associação “Casas Brancas” para 

exploração do Apoio Balnear da Praia do Almograve. ---------------------------------------------------  

 ------------ 2 - Os critérios de distribuição de ecopontos e ilhas ecológicas, aprovados em 12 de 

dezembro de 2019, em reunião de assembleia da AMAGRA. ------------------------------------------  

 ------------ • Por último relembramos o Sr. Presidente que há uma série de questões por escrito e 

requerimentos apresentados pelo PSD que aguardam resposta. ----------------------------------------  

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

 ------------ 1. REQUERIMENTO ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Exma. Senhora -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Presidente da Assembleia Municipal de Odemira --------------------------------------------  

 ------------ Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer junto do Senhor Presidente da 

Câmara, que seja disponibilizado, para conhecimento desta Assembleia, o Protocolo de 

Colaboração assinado em 2020 e celebrado com a Associação Casas Brancas para exploração 

temporária dos equipamentos de apoio balnear da Praia do Almograve. ------------------------------  

 ------------ Odemira, 15 de junho de 2020 ------------------------------------------------------------------  

 ------------ Os eleitos pelo Partido Social Democrata -----------------------------------------------------  

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

 ------------ 2. REQUERIMENTO ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Exma. Senhora  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Presidente da Assembleia Municipal de Odemira --------------------------------------------  

 ------------ Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 
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competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer junto do Senhor Presidente da 

Câmara, que sejam disponibilizados, para conhecimento desta Assembleia, os critérios de 

distribuição de ecopontos e ilhas ecológicas aprovados em 12 de dezembro de 2019 em reunião 

de assembleia da AMAGRA. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de junho de 2020 ------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que os Requerimentos 

apresentados seriam encaminhados para resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal 

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

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

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves iniciou a sua intervenção agradecendo o desempenho do 

pessoal da saúde e as medidas tomadas pelos políticos durante a pandemia. Seguidamente, 

solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: --------------------------------------------------  

 -----------  - reparação da Escola Secundária de Odemira. Referiu que sempre foi mencionada a 

necessidade urgente de intervenção em três escolas secundárias no Alentejo, em Odemira, 

Castro Verde e Serpa, no entanto, as últimas informações referiam obras apenas em Castro 

Verde e Ourique, pelo que perguntou o ponto de situação da intervenção na Escola Secundária 

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

 -----------  - no dia vinte e seis de maio, na Comissão Parlamentar de Agricultura, presidida 

pelo Deputado do círculo de Beja eleito pelo Partido Socialista, Pedro do Carmo, o Deputado 

do Bloco de Esquerda, Ricardo Vicente, questionou a Ministra da Agricultura sobre as 

suspeitas de as instalações temporárias amovíveis (IATAS) para o Perímetro de Rega do Mira 

serem suportadas/ financiadas “por todos nós por via comparticipação Europeia”, tendo a 

Senhora Ministra se recusado a responder, remetendo a pergunta para o Grupo de Projeto do 

Mira, que iria reunir no final do mês de maio. Nesta conformidade, perguntou se houve a 



-22- 

15-06-2020 

referida reunião e qual o entendimento relativo ao financiamento das IATAS. ----------------------  

 ------------  - alertou para a intenção da Associação de Beneficiários do Mira de aumentar o 

preço da água, prevendo um aumento de cem por cento para os consumidores domésticos, 

cinquenta por cento para os consumidores industriais e zero por cento para os consumidores 

agrícolas, o que era inadmissível. Perguntou se a Câmara Municipal tinha conhecimento 

daquela proposta e, bem assim, se já tinha recebido a resposta ao ofício enviado à APA, sobre a 

seca e planos de contingência. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - referindo-se ao email enviado pelo Senhor Pedro Ferreira à Assembleia Municipal 

sobre incompatibilidade de funções, perguntou se a saída do Deputado Francisco Martins do 

Gabinete de Apoio aos Vereadores do Município de Odemira se relacionava com aquela 

situação. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - relembrou que por diversas vezes tem falado sobre o estado do Jardim da Eira da 

Lagoa, em Colos, e tinha a consciência que se tratava de um assunto que incomodava. Afirmou 

ainda que acreditava que os dezoito mil euros anuais que a Junta de Freguesia de Colos recebia 

não eram mais do que “um favorecimento a uma Junta de Freguesia PS sobre as outras que não 

são”, pois os lagos do jardim continuavam ao abandono, podendo constituir um caso de saúde 

pública, pela sujidade e acumulação de mosquitos em determinadas alturas do ano. Por último, 

considerou que a Junta de Freguesia de Colos não fazia uma gestão eficiente das verbas, 

desviando-as quase na totalidade para outros investimentos e reduzindo ao mínimo a 

manutenção dos espaços e, por esse motivo, perguntou o que o Município de Odemira 

pretendia fazer com aquela situação. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - perguntou qual a perspetiva para a entrega dos computadores e routers aos alunos 

do concelho de Odemira, pois considerava que a maior preocupação tinha sido efetuar a 

propaganda da situação, porque sempre considerou que seria inviável a sua entrega até ao final 

do presente ano letivo. Por esse facto, lamentou que tivessem criado expetativas em muitos 
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alunos e encarregados de educação sobre aquele assunto. ----------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou, 

relativamente à questão sobre o Deputado Francisco Martins, que a Assembleia Municipal teve 

conhecimento do e-mail enviado pelo cidadão Pedro Ferreira e que tinha sido concedido pelo 

Senhor Procurador ao Município de Odemira e ao Deputado Francisco Martins um prazo para 

exercerem o direito de defesa, relativamente a uma possível situação de “incompatibilidade” de 

exercício do cargo de Deputado Municipal e de membro do Gabinete de Apoio à Vereação. 

Informou ainda que também teve conhecimento que a resposta da Câmara Municipal e do 

Deputado Municipal se assessorou num parecer jurídico, aguardando-se a resposta do 

Procurador, conforme consta no e-mail de resposta enviado pela Assembleia Municipal ao 

senhor Pedro Ferreira, com conhecimento a todas as outras entidades que vinham mencionadas 

no e-mail enviado por aquele cidadão. ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que esclareceu que a sua saída de funções de 

Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação do Município de Odemira em nada se relacionou 

com aquele processo, mas sim com um convite endereçado pela Senhora Presidente da Câmara 

Municipal de Almada para ser Adjunto do Gabinete da Presidência, o qual aceitou. 

Relativamente ao processo em causa referiu que foi notificado pelo Senhor Procurador para 

prestar esclarecimentos sobre o facto de estar eleito num órgão deliberativo e exercer também 

funções enquanto nomeado no Gabinete de Apoio à Vereação e adiantou que o entendimento 

jurídico foi no sentido da inexistência de incompatibilidade, porque não estava em causa um 

cargo executivo, no entanto aguardava com serenidade a decisão do Senhor Procurador. ---------  

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

 ---------- Neste momento a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 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. ---------------------------------------   
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 ----------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos, dando continuidade ao 

tratamento do ponto três do Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação às questões 

colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos esclareceu: ----------------------------------------------  

 ------------  - relativamente às questões sobre apoio a cidadãos em situação de vulnerabilidade e 

a possibilidade de, em certas situações, poder existir algum oportunismo, e sobre apoio a 

crianças cujos pais ainda não tinham a situação regularizada, informou que tinham sido 

definidos pela Câmara Municipal e tornados públicos os critérios de atribuição. Informou ainda 

que todos os cidadãos nacionais recenseados e que têm atividade profissional, tinham igualdade 

de direitos, mediante demonstração das suas obrigações fiscais e necessidades sociais, e tinham 

o apoio da Câmara Municipal e da Segurança Social, assim como também têm esse apoio todos 

os cidadãos estrangeiros comunitários ou não que residem no concelho e desenvolvem a sua 

atividade de forma legal. Todos os cidadãos que se encontram com vistos turísticos, a Câmara 

Municipal não se responsabiliza pelo apoio social, pelo que estas situações devem ser 

comunicadas à Secretaria de Estado das Migrações, à Segurança Social e à Embaixada do 

respetivo país. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que os cidadãos 

estrangeiros que têm uma relação laboral demonstrada e que ainda não tinham a situação 

completamente regularizada, a Câmara Municipal em articulação com as entidades atrás 

descritas não os deixaria sem apoio. Informou também que ainda não tinham recebido qualquer 

reporte de crianças com necessidade de apoio. ------------------------------------------------------------  

 ------------  - tomou boa nota da preocupação relativa ao cuidados de saúde apresentada pelos 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de São Luís e de Vale de Santiago e iria 

transmiti-la junto das entidades com competência na matéria. Informou ainda que não tinha 

recebido qualquer resposta por parte do Ministério da Saúde sobre as Moções enviadas e estava 

a ser elaborada uma exposição a solicitar uma reunião com caracter de urgência à Senhora 
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Ministra da Saúde e ao respetivo Secretário de Estado, para debaterem o estado da saúde no 

concelho de Odemira e as várias carências de serviços de saúde, designadamente a falta de 

médicos nas Extensões de Saúde do concelho e no Centro de Saúde de Odemira. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou ainda que iria exigir junto das autoridades nacionais 

de saúde a concretização de uma USF – Unidade de Saúde Familiar para Odemira. ---------------  

 -----------  -  em relação à Moção sobre atribuição de subsídio de insalubridade informou que 

concordava com a sua atribuição e sempre insistiu na falta de regulamentação, lamentando que 

no anterior ciclo politico, na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda, o Partido 

Socialista e a Coligação Democrática Unitária não tivessem sido capazes de gerar a 

regulamentação para atribuição daquele subsidio. Informou ainda que apesar de a lei existir, 

não tinham sido regulamentados os limites e as condições de atribuição daquele subsídio o que 

dificultava a sua aplicação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - em relação à denúncia sobre o licenciamento das atividades nas zonas balneares, 

informou que o candidato reclamou publicamente de uma matéria que ainda estava na fase de 

audiência de interessados da lista provisória de licenças, pelo que podia tê-lo feito apenas para 

a Câmara Municipal. Referiu ainda que o candidato referiu que não concordava com os 

critérios de seleção e que outros concorrentes tinham apresentado documentos que não eram 

válidos, alegações que foram analisadas pelos serviços municipais, tendo sido já endereçada a 

resposta ao reclamante. Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

esclareceu que tinham sido cumpridos os requisitos e as normas legais, bem como os 

procedimentos formais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - reconheceu que devido às contingências provocadas pela pandemia as equipas 

operacionais ficarão reduzias e foram suspensas algumas intervenções, designadamente nas 

estradas municipais números mil e setenta e quatro e mil e setenta e cinco, no entanto previam 

retomar os trabalhos com a brevidade possível. ----------------------------------------------------------  
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 ------------  - considerou que era subjetiva a apreciação das formas de celebração do “Vinte e 

Cinco de Abril” e referiu que também não se tinha revisto na maneira como foi celebrado o “1º 

de Maio” em Lisboa. Referiu ainda que obviamente preferia ter feito uma celebração mais 

efusiva, como tem sido apanágio no concelho de Odemira, mas devido à situação na altura, 

relembrando que estavam no “pico da pandemia” e muitas pessoas estavam assustadas, 

considerou que a celebração devia ser numa versão minimalista. --------------------------------------  

 ------------  - quanto ao pagamento das atividade culturais informou que a legislação referia que 

o pagamento de uma atividade programada ou reprogramada podia ser efetuado total ou 

parcialmente, mas não obrigava a pagar um serviço que não era efetuado. No entanto, tinha 

solicitado parecer jurídico sobre aquela questão, havendo apenas três situações no Município 

que estavam a analisar caso a caso, pois não pretendiam deixar de assumir as respetivas 

responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  Considerou que as atividades culturais tinham sido das mais lesadas devido à 

pandemia e estava prevista a realização de uma reunião com as respetivas entidades/ agentes 

culturais para efetuarem uma avaliação e ponto de situação, com vista a encontrarem algumas 

soluções e a efetuar ainda algumas atividades durante o verão, tendo já reunido com os 

Presidentes das Juntas de Freguesia que têm o programa “Animar o Verão” e com a Delegada 

de Saúde com esse objetivo. Disse ainda que não teve conhecimento prévio da realização da 

vigília à porta do edifício dos Paços do Concelho, o que lamentou, porque por esse motivo não 

pode estar presente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - relativamente aos valores “poupados” pela não realização de eventos, relembrou 

que também existiram gastos em matérias que não estavam previstas, dando como exemplo o 

apoio extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social, a aquisição de 

quinhentos computadores para os alunos das escolas do concelho, programas de apoio a 

famílias e a empresários, aquisição de equipamentos de proteção individual que ronda já os 
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cem mil euros, entre outros investimentos. Neste sentido, considerou que não houve poupança, 

mas sim direcionamento das verbas para outras matérias. ----------------------------------------------  

 -----------  - em relação aos computadores e routers informou que o concurso de aquisição 

estava a decorrer, tendo as necessidades sido identificadas pelos Agrupamentos de Escolas do 

concelho de Odemira, aos quais serão entregues os equipamentos para distribuição pelos 

respetivos alunos, sendo a responsabilidade da sua gestão dos Agrupamentos. ---------------------  

 -----------  - em relação à questão sobre movimentação de trabalhadores agrícolas no concelho, 

informou que as empresas agrícolas não comunicaram ao Município de Odemira a existências 

de planos de movimentação de empregados, e por esse motivo exigiu que essa apresentação 

fosse efetuada via Delegada de Saúde. O Senhor Presidente da Câmara Municipal manifestou a 

sua preocupação relativamente à constante movimentação dos trabalhadores agrícolas no 

concelho e respetivo cumprimento das regras de contingência da pandemia emanadas pelo 

Serviço Nacional de Saúde, e informou que já tinha relatado algumas situações às entidades 

com competência na matéria. --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - relativamente aos testes da Covid-19 informou que a realização de testagem era 

efetuada por definição da Lei Nacional que relativamente ao concelho de Odemira permitiu a 

realização de teste aos funcionários das creches e jardins-de-infância e aos funcionários e 

utentes das residências de idosos. Disse ainda que não tinha conhecimento de existirem 

empresas a efetuarem a testagem aos respetivos colaboradores, no entanto, sabia que em 

algumas entidades os novos trabalhadores faziam previamente quarentena. -------------------------  

 -----------  - informou ainda que não tinha ainda dados referentes ao número de desempregados 

e afetação económica da Covid-19 no concelho, podendo a primeira reflexão ser efetuada 

através das candidaturas aos apoios municipais.----------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto à lavagem dos contentores de resíduos sólidos urbanos informou que estava 

contratado o serviço para que fossem efetuadas três desinfeções por ano, mas durante o último 
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período não foi possível efetuar esse serviço, e reconheceu que a situação tinha de ser retomada 

pelo que solicitou à Senhora Vereadora Raquel Domingos que diligenciasse nesse sentido. ------  

 ------------  - sobre o edifício “Casa do Arco” em Odemira informou que a Câmara Municipal 

tinha efetuado o levantamento do edifício e lançado um concurso público, que ficou deserto, 

para que um operador privado efetuasse a adaptação do espaço para uma unidade turística. Por 

esse facto, estava a ser novamente analisado o processo, com vista a se efetuar uma outra 

utilização. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que o edifício da 

Avenida Teófilo da Trindade que estava a ser remodelado pela Associação Criadores 

Limousine (ACL), com apoios comunitários e da Câmara Municipal, destinava-se à instalação 

da sede daquela entidade, contribuindo assim para a recuperação de um imóvel e para a 

consolidação daquela entidade e atividade em Odemira. Informou também que tinha sido 

lançado o concurso para reabilitação do edifício da antiga “Sede do CDS” para instalação de 

serviços municipais, num investimento superior a quinhentos mil euros e, bem assim, tinham 

adquirido o edifício da antiga Sede da Caixa Geral de Depósitos em Odemira e estavam a 

equacionar a sua futura utilização, sendo uma das hipóteses a possibilidade de receber as 

reuniões/ sessões dos Órgãos do Município de Odemira. Sobre a malha urbana e os edifícios 

adquiridos pela Câmara Municipal, considerou que tinham “dado um passo importante” que 

demonstrava o empenho do Executivo Municipal em recuperar e dar vida aos edifícios antigos, 

bem como em assumir o investimento público efetuado, relembrando que para além das 

situações atrás descritas também estava a ser intervencionada a “antiga Pensão Faustino” e a 

antiga “casa do Beatriz” já tinha um uso. ------------------------------------------------------------------   

 ------------  - em relação à Escola Secundária de Odemira, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal relembrou que o Município de Odemira tinha inicialmente orçado a intervenção 

naquele espaço no valor de dois milhões e meio de euros, tendo o Ministério da Educação 

garantido apenas um milhão e cem mil euros através do PO Regional, ao que a Câmara 
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Municipal informou que não conseguia concretizar a intervenção com aquela verba e o Estado 

não se pronunciou. Relembrou ainda que a intervenção na Escola Secundária de Odemira tinha 

um projeto que tinha custado “uma fortuna” ao Governo que não foi utilizado. Disse também 

que o Município de Odemira tinha refeito ao mínimo o referido projeto ficando o orçamento 

em dois milhões de euros, mas o Estado também não o aceitou, o que lamentou. Neste sentido, 

tem continuado a pressionar o Ministério da Educação para a concretização daquele 

investimento tão necessário e urgente, como também na Residencial de Estudantes de Odemira.  

 ----------- Ainda sobre Educação informou que o empreiteiro do Centro Escolar de São Luís 

informou que iria iniciar brevemente a obra, não tendo indicado data precisa. ----------------------  

 -----------  - informou também que a reunião prevista para o mês de maio do Grupo de Projeto 

do Mira foi adiada e irá se realizar na próxima quarta-feira e que desconhecia se iria existir 

financiamento comunitário para a instalação das IATAS. Disse ainda que os Municípios de 

Odemira e de Aljezur não iriam aceitar assinar o que quer que fosse, sem previamente existir 

um quadro de entendimento quanto a conceitos e limites, bem como a melhorias nos serviços 

públicos existentes nos concelhos. Disse também que não compactuarão com uma proposta que 

vise a proliferação de equipamentos sem qualidade ou desordenadamente no território. ----------  

 -----------  - informou desconhecer qualquer proposta da Associação de Beneficiários do Mira 

para aumento do preço da agua, mas acreditava que perante a falta de água e a necessidade de 

adquirir novo equipamento de bombagem, que viessem a rever os preços. Disse ainda que iria 

questionar aquela situação na reunião da Comissão de Parceria das Águas Públicas do Alentejo 

que se realizará na próxima sexta-feira. Referiu também que não tinha recebido qualquer 

resposta da APA ao ofício enviado sobre “Seca e Planos de Contingência”. ------------------------  

 -----------  - relativamente ao Jardim da Eira da Lagoa, em Colos, informou que iria solicitar o 

agendamento de uma reunião no local para tentarem encontrar uma solução para o problema e, 

bem assim, esclareceu que os apoios atribuídos às Juntas de Freguesia pressupunham a 
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execução dos respetivos serviços, no entanto, existia situações que não estavam incluídas nas 

obrigações dos Acordos estabelecidos e diziam respeito diretamente da Câmara Municipal. -----  

 ------------  - Informou que o Município de Odemira tinha participado na discussão das lotações 

das praias, mas não tinha sido ouvido, e que a APA tinha efetuado o levantamento da lotação 

das praias recorrendo aos dados existentes no Plano de Ordenamento da Orla Costeira. -----------  

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

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

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

 ----------- Ponto um: APRECIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS A ATOS 

PRATICADOS AO ABRIGO DA LEI N.º 12/2020, DE 07 DE MAIO:------------------------------  

 ----------- a) PROPOSTA N.º 8/2020 P - MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, 

ÀS INSTITUIÇÕES, ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO NA RESPOSTA AO ESTADO DE 

EMERGÊNCIA DEVIDO À COVID-19: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0212-2020 - PROPOSTA N.º 8/2020 P - MEDIDAS MUNICIPAIS 

DE APOIO ÀS FAMÍLIAS, ÀS INSTITUIÇÕES, ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO NA 

RESPOSTA AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DEVIDO À COVID-19 -------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 08/2020 P, datada de 31 de março de 2020, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: --------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 8/2020 P - Medidas Municipais de Apoio às famílias, às instituições, às 

empresas e ao emprego na resposta ao Estado de Emergência devido à Covid-19 ------------------  

 ----------- A OMS classificou de “Pandemia” o surto do novo coronavírus - Covid-19, surgido 

na China em Novembro de 2019 e que alastrou a mais de 200 países, incluindo Portugal. --------  

 ----------- Em Portugal, o surto alastrou a todo o território, registando atualmente mais de 7400 

infetados e 160 vítimas mortais, estando nesta altura em fase de mitigação, crescendo no 
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número de casos diariamente. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perante a situação pandémica de crescimento exponencial, foi decretado o Estado de 

Emergência, com recomendação a todos para permanecerem em casa evitando o contacto social 

e reforçarem as medidas de higiene pessoal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi igualmente determinado o encerramento de comércios e serviços não essenciais à 

garantia dos serviços mínimos, proibidas as visitas a lares e determinada a elaboração de Planos 

de Contingência a todas as entidades públicas e IPSS, e reforço das medidas de proteção a 

funcionários e utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este quadro nunca antes imaginado e/ou vivido nos nossos tempos, apanhou todos de 

surpresa, encerrando escolas, cafés, restaurantes, venda a retalho, alojamentos turísticos, entre 

muitos outros negócios, condicionando e reduzindo ao mínimo o funcionamento dos serviços 

públicos, a mobilidade dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas aldeias e vilas, prevendo as 

autoridades que estas medidas perdurem, no mínimo até junho próximo. ----------------------------  

 ---------- Como consequência imediata, muitas famílias viram substancialmente reduzido o seu 

rendimento e as despesas em casa cresceram. Ao mesmo tempo que muitos temem pela 

manutenção do seu emprego e/ou da sua empresa, as instituições humanitárias e sociais 

enfrentam novas dificuldades e carências, sendo previsível um período de crise económica e 

social de contornos ainda imprevisíveis que urge minimizar, com medidas de exceção, algumas 

já anunciadas pelo Governo e outras que se entendem dever ser tomadas, desde já, localmente. -  

 ---------- Assim, no Município de Odemira, em resposta ao Estado de Emergência devido ao 

Covid-19, de uma forma responsável, ampla e participada entre os diversos órgãos autárquicos 

do concelho – Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia – foi possível 

consensualizar este conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias, às instituições, às 

empresas e ao emprego: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Medidas Municipais de Apoio -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 1 - Constituição do fundo de emergência e apoio social dirigido às famílias, para fazer 

face à diminuição dos rendimentos dos agregados familiares, no valor global de €500.000,00.---  

 ----------- 2 - Redução de 50% do valor total da fatura de serviços de água, águas residuais e 

resíduos, referente aos meses de abril a julho de 2020 (a liquidar nos meses seguintes), num 

valor global estimado de €520.000,00, a todos os consumidores domésticos e não-domésticos 

(no caso de empresas enquadradas no anexo I do Decreto n.º 2-A/2020 ou que tenham 

encerrado, mediante apresentação de comprovativo da respetiva Junta de Freguesia). -------------  

 ----------- 3 - Prorrogação extraordinária dos prazos das várias medidas de apoio social, 

atualmente em vigor, num valor global estimado de €25.000,00, designadamente do Cartão 

Social, do Cartão Abem e do apoio ao Arrendamento, cujo prazo de renovação termine entre 1 

de março e 30 de junho pelo prazo de mais 3 meses. -----------------------------------------------------  

 ----------- 4 - Reforço do apoio dirigido às IPSS’s, para fazer face à situação de emergência e 

aos intrínsecos custos acrescidos, através da celebração de protocolos de financiamento, num 

valor global de €180.000,00, da isenção do pagamento do valor total da fatura de serviços de 

água, águas residuais e resíduos, referente aos meses de abril a julho de 2020 (a liquidar nos 

meses seguintes), do fornecimento de equipamentos de proteção individual e da garantia da 

continuidade dos apoios técnico e financeiro das obras de ampliação e beneficiação, no âmbito 

do Portugal 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - Reforço do apoio às Corporações de Bombeiros, para fazer face à situação de 

emergência e aos intrínsecos custos acrescidos, através da isenção do pagamento do valor total 

da fatura de serviços de água, águas residuais e resíduos, referente aos meses de abril a julho de 

2020 (a liquidar nos meses seguintes), do fornecimento de equipamentos de proteção individual 

e revisão com reforço dos atuais apoios de financiamento, num valor global de €125.000,00. ----  

 ----------- 6 - Isenção do pagamento de rendas de todos os estabelecimentos comerciais, 

quiosques, bancas do mercado municipal ou outros similares, bem como no âmbito dos 
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contratos celebrados através do Ninho de Empresas, entre 1 de março e 30 de junho de 2020, 

num valor global de €12.500,00. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7 - Isenção da cobrança de todas as taxas relativas à ocupação de espaço público e 

publicidade, a todos os estabelecimentos comerciais entre 1 de março e 30 de junho de 2020, 

num valor global estimado de €22.500,00. Esta medida abrange taxas cobradas pelas Juntas de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8 - Prorrogação extraordinária dos prazos das várias medidas do Programa Municipal 

de Empreendedorismo e Emprego - Odemira Empreende até 31 de dezembro, para projetos 

cujo período contratual ou prazo termine antes de 30 de junho. ---------------------------------------  

 ---------- 9 - Criação de uma linha direta de acompanhamento e apoio às micro, pequenas e 

médias empresas, através do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – Odemira 

Empreende, por forma a assegurar a informação sobre todos os apoios existentes e potenciar a 

utilização da Bolsa de Emprego Municipal, por forma a mitigar os efeitos da crise e promover a 

recuperação económica. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 10 - Reforço da disponibilidade orçamental, agilização, promoção e alargamento a 

todo o território das medidas do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – 

Odemira Empreende, por forma a fomentar e promover a recuperação económica, num valor 

global de €750.000,00. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 11 - Disponibilização dos contactos diretos de produtores locais e estabelecimentos, 

no site municipal, por forma a garantir o escoamento regular de frescos e produtos locais, 

incentivando a compra direta ao produtor, o consumo de bens locais e a promoção do comércio 

local. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 12 - Acelerar a concretização do plano de investimentos para o ano 2020 e seguintes, 

como forma de reforço do investimento público com repercussões positivas no apoio à criação 

e preservação de emprego e à proteção da capacidade produtiva das empresas.---------------------  
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 ----------- 13 - Reforço dos serviços de licenciamento urbanístico, assegurando a mobilidade 

interna e o recrutamento de recursos humanos, o reforço do recurso ao teletrabalho através da 

disponibilização de novos equipamentos, por forma a apoiar toda a fileira de arquitetos, 

projetistas, promotores, construtores e imobiliárias, essenciais à recuperação do emprego e da 

economia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 14 - Garantir a todos os agentes culturais, desportivos e sociais e de naturezas 

similares o pagamento integral dos compromissos já celebrados e programados, 

designadamente no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo, 

Prémios de Atividade Desportiva e Sinergias Sociais, promovendo a recalendarização e 

execução até 31 de dezembro das programações e sempre que necessário e possível a sua 

adaptação para apresentação desmaterializada. -----------------------------------------------------------  

 ----------- 15 - Criação de uma linha direta, no âmbito do Programa Municipal de Simplificação 

Administrativa – Odemira Simplifica, para reporte por parte dos cidadãos e empresas dos 

constrangimentos sentidos com o funcionamento limitado dos serviços, promovendo de forma 

orientada a sua resolução ou mitigação. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este conjunto de medidas será objeto de avaliação contínua podendo vir a ser 

adicionadas outras consideradas adequadas, em cada momento, ao efetivo apoio às famílias, às 

instituições, às empresas e ao emprego em resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-

19. -------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere e aprove a 

presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 31 de março de 2020 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- José Alberto Guerreiro, Eng.º". -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 
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termos propostos, devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal, 

ratificar a proposta em apreço. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO ÀS INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO ÂMBITO DO COVID-19: Foi 

presente o assunto que seguidamente se transcreve e que ficará arquivado no maço de 

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0218-2020 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA APOIO 

ÀS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO ÂMBITO DO 

COVID-19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 1/2020 V-DSL, datada de 15 de abril de 2020, proveniente 

do Gabinete da Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que seguidamente se transcreve: -------  

 ---------- "Proposta n.º 1/2020 V-DSL - Protocolo de Colaboração para Apoio às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social no âmbito do COVID-19 ----------------------------------------  

 ---------- Considerando que, a OMS classificou de “Pandemia” o surto do novo coronavírus - 

Covid-19, surgido na China em Novembro de 2019 e que alastrou a mais de 200 países, 

incluindo Portugal; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que, perante a situação pandémica de crescimento exponencial, foi 

decretado o Estado de Emergência, com recomendação a todos para permanecerem em casa 

evitando o contacto social e reforçarem as medidas de higiene pessoal; ------------------------------  
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 ----------- Considerando que, foi igualmente determinado o encerramento de comércios e 

serviços não essenciais à garantia dos serviços mínimos, proibidas as visitas a lares e 

determinada a elaboração de Planos de Contingência a todas as entidades públicas e 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), e reforço das medidas de proteção a 

funcionários e utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que este quadro nunca foi antes imaginado e/ou vivido nos nossos 

tempos, apanhou a todos de surpresa, encerrando escolas, cafés, restaurantes, venda a retalho, 

alojamentos turísticos, entre muitos outros negócios, condicionando e reduzindo ao mínimo o 

funcionamento dos serviços públicos, a mobilidade dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas 

aldeias e vilas, prevendo as autoridades que estas medidas perdurem, no mínimo até junho 

próximo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, como consequência imediata, as instituições humanitárias e sociais 

enfrentam novas dificuldades e carências, sendo previsível um período de crise económica e 

social de contornos ainda imprevisíveis que urge minimizar, com medidas de exceção, algumas 

já anunciadas pelo Governo e outras que se entendem dever ser tomadas localmente; -------------  

 ----------- Considerando que na situação pandémica que estamos a atravessar “...o Município de 

Odemira, em resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19, de uma forma 

responsável, ampla e participada entre os diversos órgãos autárquicos do concelho – Câmara 

Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia...” consensualizou um conjunto de 

medidas extraordinárias de apoio às famílias, às instituições, às empresas e ao emprego que 

foram aprovadas em reunião de Câmara de 03 de abril de 2020, sendo uma delas o reforço do 

apoio dirigido às IPSS’s, para fazer face à situação de emergência e aos intrínsecos custos 

acrescidos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando o previsto na alínea h) do n.º 2 do art.º 23.º, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, as 
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autarquias têm atribuições no domínio da ação social; --------------------------------------------------  

 ---------- Considerando ainda, o previsto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação, compete aos municípios apoiar atividades de natureza 

social, cultural, educativa, desportiva recreativa ou outra de interesse para o município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças; ------------  

 ---------- Considerando o Estado de emergência decretado e em vigência; --------------------------  

 ---------- Assim, proponho à Exma. Câmara Municipal de Odemira, nos termos da alínea h) do 

n.º 2 do art.º 23.º, conjugado com alínea u) do n.º 1 do art.º 33 ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, a aprovação do presente Protocolo de Colaboração a celebrar 

entre o Município de Odemira e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do 

Concelho, o qual se traduz no montante global de 180 000€ (Cento e oitenta mil Euros), para 

fazer face à situação de emergência do COVID-19 e aos intrínsecos custos acrescidos que 

decorre desta situação, e bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do Município de 

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

 ---------- Cabimente-se. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 15/04/2020 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dra. Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís". ------------------------------------------  

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

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

 ---------- A Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento. -----------------------------------  

 ---------- c) DESPACHO N.º 33/2020 P - FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL A 

FAMÍLIAS - "ODEMIRA APOIA +": Foi presente o assunto que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivado no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------  
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 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0252-2020 - DESPACHO Nº. 33/2020 P - FUNDO DE 

EMERGÊNCIA MUNICIPAL A FAMÍLIAS - "ODEMIRA APOIA +" --------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta de Despacho n.º 33/2020 P, datada de 06/05/2020, 

proveniente do Gabinete do Senhor Presidente, a qual foi apreciada pela Câmara Municipal, 

tendo sido recolhidos contributos para a proposta final, nos termos do Disposto no art.º 4º da 

Lei n.º 6/2020, de 10 de Abril, que atribui ao Presidente da Câmara Municipal a competência 

para a adoção de medidas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade motivada pela 

Pandemia Covid-19. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal apreciou o assunto, tendo sido recolhidos contributos para a 

proposta final de Despacho.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Nuno Góis referiu que o Regulamento referente ao apoio às famílias tinha 

uma particularidade que podia contribuir para o reduzido número de candidaturas, que tinha a 

ver com o rendimento ser baseado no montante auferido em fevereiro, excluindo por esse 

motivo os profissionais relacionados com a cultura que já não trabalharam naquele mês, bem 

como as pessoas que trabalham sazonalmente na restauração e hotelaria e quem vive da 

economia informal. Considerou ainda que se tratava de um regulamento muito burocrático. -----  

 ----------- Informou ainda que os números de desemprego no concelho de Odemira do Instituto 

do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para o mês de abril comparado com o mês 

homólogo, demonstravam um aumento na ordem dos cinquenta e um por cento, de oitocentos e 

sessenta e três para mil trezentos e três, considerando que muitas daquelas pessoas não 

conseguiam se candidatar ao apoio às famílias. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que não existiam 

regulamentos perfeitos e aquando da elaboração daquele regulamento tinham consultado alguns 

semelhantes. Informou que não era possível o Estado atribuir um apoio a quem vivia de 

economia informal. Disse também que a Câmara Municipal pretende com o apoio ajudar as 
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famílias que estão em situação de vulnerabilidade e não tenham apoio do Estado, no entanto, 

estava disponível para se encontrar uma solução mais abrangente e que eliminasse alguma 

burocracia, solicitando inclusivamente contributos. -----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Câmara Municipal que, referindo-se à alínea e) do 

número um do artigo quinto do Regulamento em causa, considerou que estavam previstas as 

duas possibilidades, de diminuição ou inexistência de rendimentos. ----------------------------------  

 ---------- Não se registou mais intervenções sobre este assunto. ---------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento. -----------------------------------  

 ---------- d) DESPACHO N.º 42/2020 P - MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE APOIO LOCAL - 

COVID 19 - FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL - ODEMIRA EMPREENDE +: Foi 

presente o assunto que seguidamente se transcreve e que ficará arquivado no maço de 

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0273-2020 - DESPACHO 42/2020 P - MEDIDAS 

TEMPORÁRIAS DE APOIO LOCAL - COVID 19 - FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL 

- ODEMIRA EMPREENDE +. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente o Despacho nº. 42/2020 P, datado de 18 de maio de 2020, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, aprovado nos termos do Disposto no art.º 4º da Lei n.º 6/2020, 

de 10 de Abril, que atribui ao Presidente da Câmara Municipal a competência para a adoção de 

medidas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade motivada pela Pandemia Covid-19, 

após a recolha de contributos na reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 

11/05/2020, tendo sido revogado o Despacho n.º 34/2020 P.-------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento.” ---------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento. -----------------------------------  

 ---------- d) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA, NAS DIFERENTES ÁREAS, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE 
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ABRIL, PARA 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 de abril do ano de dois mil e vinte, que ficará arquivado no maço de documentos da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: 4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 2ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): RATIFICAÇÃO NOS TERMOS LEI N.º 4-

B/2020, DE 06 DE ABRIL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0232-2020 - 4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 2ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

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

 ----------- Foi presente a informação n.º 1503/2020, datada de 15 de abril de 2020, da Divisão de 

Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 4ª Modificação 

Orçamental - 2020: 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita, 2ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração Modificativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 2ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 

apresenta os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 5.119.619,93 € (Cinco milhões cento e dezanove mil seiscentos e 

dezanove euros e noventa e três cêntimos); ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 1.366.102,00 € (Um milhão trezentos e sessenta e seis mil 

cento e dois euros). --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 4.032.617,93 € (Quatro milhões trinta e dois mil seiscentos e 

dezassete euros e noventa e três cêntimos; ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 279.100,00 (Duzentos e setenta e nove mil e cem euros). -----  

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

 ---------- Modificações no valor de: 2.407.850,00 € (Dois milhões quatrocentos e sete mil 

oitocentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Modificações no valor de: 783.000,00 € (Setecentos e oitenta e três mil euros). ---------  

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

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

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

pela Coligação Democrática Unitária, devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal 

para ratificação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que, referindo-se à segunda página da informação, 

sobre o quadro referente às Candidaturas a Fundos Comunitários, onde constava que não 

tinham sido contemplados todos os valores que estavam previstos na receita, inclusivamente 

sobre uma candidatura que se encontrava aprovada em “overbooking”, solicitou esclarecimento 

sobre aquela situação. Perguntou ainda qual era a taxa de execução dos Fundos Comunitários 

do Município de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o valor 

correspondente às candidaturas de Odemira ficava cativo, mas ia sendo executado consoante a 

execução dos projetos, o que contribuía para a alteração da receita prevista. Informou ainda que 

o Município de Odemira tinha candidaturas submetidas ao Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Urbano (PEDU) com uma taxa de execução na ordem dos cinquenta por 

cento, e ao Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial - Alentejo Litoral 2020 com 

uma taxa de execução no valor de quarenta por cento. ---------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à candidatura aprovada em “overbooking” referiu que se tratava de um 

processo referente ao quadro comunitária de apoio anterior e, apesar de terem garantido o seu 

financiamento, no final do quadro comunitário foi informado pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo que não existia verba para o efeito. -------------------------  

 ----------- O Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 

informou que da análise do documento constatava que uma das propostas do Orçamento 

Participativo de dois mil e quinze para a sua Freguesia continuava por finalizar, assim como as 

intervenções nas Escolas do Cavaleiro e da Fataca, e a requalificação da Fonte de São 

Teotónio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou ainda para quando estava prevista a abertura do novo Centro Escolar de 

São Teotónio e solicitou esclarecimentos sobre a intervenção prevista para o espaço do Jardim 

de Infância do Cavaleiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente à intervenção 

no Jardim de Infância do Cavaleiro solicitou ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia que 

reunisse com a Vereadora Deolinda Seno Luís, para verificar o projeto existente. ------------------  

 -----------  Em relação aos projetos no âmbito do Orçamento Participativo sugeriu que reunisse 

com o Gabinete Técnico do Município e com o Vereador Pedro Ramos, porque existiam 

algumas indecisões na elaboração de projetos, designadamente em relação ao projeto de 
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requalificação da Fonte de São Teotónio. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 

dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete votos contra dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta membros da Assembleia Municipal, ratificar a proposta em apreço. ---------------  

 ----------- 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 três: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, tendo 

sido efetuada a respetiva apresentação pelo Dr. Rui Silva, Chefe da Divisão de Gestão Interna 

do Município de Odemira: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “9 - ASSUNTO N.º 0315-2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 -----------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2057-2020, datada de 01 de junho de 2020, da Divisão 

de Gestão Interna, bem como os documentos relativos à Prestação de Contas do ano de 2019: --  

 ---------- 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 2019, 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. ----------------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos termos 

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

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

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

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

Socialista, sete votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma 

abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. ----------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezanove 

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

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

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

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

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ------------------------------------  

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

por encerrada a sessão era uma hora e trinta minutos do dia dezasseis de junho do corrente ano.   

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente Ata que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. -----------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  


