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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DO ANO 

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

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

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

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

secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo 

Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela 

primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação de Expediente. ---------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Proposta n.º 12/2020 P - Aprovação da Minuta de Protocolo a celebrar 

com as Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Odemira: apreciação e 

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

 ---------- Ponto dois: Proposta n.º 14/2020 P - Fixação da Remuneração do Coordenador de 

Proteção Civil Municipal: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------  

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

alteração ao Mapa de Pessoal para 2020: apreciação e deliberação. -----------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Projeto do Regulamento de Estacionamento do Município de 

Odemira: apreciação e deliberação.-------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Alteração ao Anexo II do RUEMO - Regulamento n.º 364/2010, na 
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redação dada pelo Regulamento n.º 527/2019 - Normas técnicas para instrução de processos de 

operações urbanísticas em formato digital: apreciação e deliberação. ---------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Aquisição de serviço de consultadoria na área de eletricidade, na 

modalidade de Contrato de Avença, para o Município de Odemira: apreciação e autorização do 

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

 ----------- Ponto sete: Aquisição de serviço de consultadoria jurídica na modalidade de contrato 

de avença - renovação de contrato: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --------  

 ----------- Ponto oito: Aquisição de serviço de consultadoria jurídica no domínio do 

planeamento, ordenamento do território e urbanismo - renovação de contrato: apreciação e 

autorização do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Designação de um cidadão para integrar a equipa de Análise Técnica das 

Propostas do Orçamento Participativo 2020, de acordo com o n.º 1 do art.º 10.º das respetivas 

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

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

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

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

 ----------- Compareceram a esta sessão trinta e três os 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, Daniel Sobral 

Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, 

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

Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano 

Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela 
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Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista 

Monteiro, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro 

Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Rita Isabel da Costa Lourenço 

Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre, Ventura José Crujo 

Ramalho e Vera Lúcia Montes Raposo. Não esteve presente a Senhora Nádia da Conceição 

Bértolo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e quarenta 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 

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

Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva 

Domingos, Vereadoras eleitas pelo Partido Socialista; e, Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereador 

eleito pela Coligação Democrática Unitária. --------------------------------------------------------------   

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

reuniões anteriores verificou-se que não se registaram faltas injustificadas à sessão ordinária de 

abril realizada no passado dia quinze de junho.-----------------------------------------------------------   

 ------------------------ I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -----------------------  
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 ------------ Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções dos seguintes 

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

 ------------ 1. O Senhor Nuno Carvalho, residente em Odeceixe, em representação do 

“Movimento Juntos pelo Sudoeste”, entregou à Mesa um conjunto de fotografias que 

identificavam “resíduos agrícolas industriais (plásticos, redes, arcos de metal e tubos) 

abandonados no limite do terreno, Brejão, semana de 22 a 26 de junho de 2020” e informou 

que frequentemente recebe denúncias relacionadas com aquele tipo de atuação, tendo já sido 

efetuada uma denúncia no portal do IGAMAOT - Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território. Por esse motivo, questionou de quem era a 

responsabilidade de fiscalizar aquela situação, relembrando que se tratava de uma área 

protegida.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 2. A Senhora Fátima Teixeira, residente em Relíquias, em representação do 

“Movimento Juntos pelo Sudoeste”, entregou à Mesa um conjunto de fotografias e fez a 

seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ “1 – Resíduos de fitofármacos abandonados junto a contentor de lixo indiferenciado. 

Local e data: Estrada da Alcaria/ Vale de Figueira, a 17 de Junho. ------------------------------------  

 ------------ Quem recolhe esses resíduos? Devem ser os serviços municipais de Odemira …ou 

seja, as empresas não só utilizam os produtos como querem, como ainda abandonam os 

resíduos para nós, cidadãos pagarmos a recolha. Que taxa de recolha de resíduos paga estas 

empresas? E são misturados em aterro estes resíduos perigosos e tóxicos com responsabilidade 

do Município de Odemira? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 2 – Resíduos agrícolas da ColossusPlants, Lda. dentro de contentor do lixo 

indiferenciado. Local e data: EN 389, cruzamento da estrada para Vale Rodrigo/ Colos, 26 de 

junho. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Resíduos agroindustriais não podem ser colocados no contentor de lixo 
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indiferenciado. Resíduos recicláveis industriais devem ser encaminhados para um Ecocentro 

(Bemposta). Que taxas de recolha de resíduos paga esta empresa? E os serviços recolhem estes 

resíduos pactuando com a infração. Situação denunciada já a 1 de setembro de 2019 à GNR 

(SEPNA) sem qualquer efeito no comportamento da empresa.” ---------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda para o cheiro nauseabundo proveniente dos contentores existentes 

junto ao Posto dos CTT em Relíquias, que se encontravam completamente cheios de resíduos. 

Tendo em conta a época de verão, o aumento das temperaturas e o facto de os contentores 

estarem repletos de resíduos orgânicos, considerava que a recolha de resíduos e lavagem dos 

contentores deviam ser mais frequentes. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que a primeira situação foi enviada ao “Movimento Juntos pelo 

Sudoeste”, mas a segunda foi ela própria que verificou, e alertou para o facto de se tratar de 

uma situação recorrente. Referiu ainda que as denúncias eram encaminhadas para o Serviço de 

Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) que até à data nada tinha feito. ---------------------  

 ----------- 3. A Senhora Laura Cunha, residente em São Teotónio, em representação do 

“Movimento Juntos pelo Sudoeste”, veio questionar se a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) já tinha respondido ao ofício enviado pelo Município de Odemira no dia sete de maio do 

corrente ano, sobre “Seca e Planos de Contingência”. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta às intervenções registadas, o Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal relembrou que a boa gestão da recolha dos resíduos também dependia de uma 

deposição consciente e cívica. Reconheceu que ainda existia algum trabalho em termos de 

sensibilização da população, mas também ao nível da fiscalização e da aplicação de punições. 

Em relação aos registos fotográficos entregues naquela sessão, informou que iria encaminhar 

para os serviços municipais o que era da competência do Município de Odemira, bem como 

para o SEPNA e para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) o que era 

da competência daquelas entidades, designadamente em termos de fiscalização e aplicação de 



-6- 

26-06-2020 

coimas, no entanto, seria o Município de Odemira que iria proceder à recolha daqueles 

resíduos. Informou ainda que a maioria daquelas empresas não paga a taxa de resíduos, porque 

não têm um contrato de água com o Município de Odemira, e apesar de a Câmara Municipal ter 

proposto a celebração de um protocolo para esse efeito, muitas empresas não aderiram. ----------  

 ------------ Considerou ainda que três desinfeções/ lavagens de contentores por ano eram 

suficientes se também existisse uma deposição de resíduos adequada por parte da população. 

Revelou que aquele serviço era exigente e moroso, porque estava em causa a limpeza de cerca 

de mil e seiscentos e oitenta contentores, para além do elevado custo que acarreta, na ordem de 

cinquenta e quatro mil euros por ano. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Informou também que o Município de Odemira estava a preparar uma ação de 

sensibilização, designadamente sobre a deposição dos resíduos e respetivos horários. -------------  

 ------------ Por último, informou que recentemente tinha acompanhado o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal numa reunião realizada em Odemira com o Senhor Secretário de Estado da 

Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, o 

Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

Roberto Grilo, e o Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

Nuno Banza, para avaliação da situação relativa à elaboração do Plano de Urbanização da Área 

de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes e 

respetivas medidas de contingência, bem como sobre a Resolução do Conselho de Ministros 

número cento e setenta e nove barra dois mil de dezanove. Revelou que todos eram perfeitos 

conhecedores da realidade agrícola dentro do Perímetro de Rega do Mira no concelho de 

Odemira e o Senhor Presidente do ICNF comprometeu-se a atuar. ------------------------------------  

 ------------ Em relação ao ofício enviado à APA informou que posteriormente enviaria uma 

resposta por escrito, porque tinha conhecimento que o Município de Odemira esteve 

representado em reuniões recentes das entidades relacionadas ao setor da água, AgdA - Águas 
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Públicas do Alentejo e AMGAP - Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no 

Alentejo, onde poderá ter existido alguma evolução relativa ao ofício enviado pelo Município 

de Odemira à APA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Manuel Coelho reiterou a solicitação para que fossem enviados, com mais 

antecedência, os documentos das sessões da Assembleia Municipal. Considerou que pese 

embora a legislação indique dois dias para aquele efeito, o envio da documentação com mais 

tempo permitia aos Membros deste Órgão um melhor conhecimento e análise dos mesmos. -----  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que acolheu com bom grado 

a sugestão efetuada e informou que o envio da documentação dependia também da data do seu 

envio por parte do Município de Odemira e por esse motivo iria transmitir a sugestão ao 

Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Milfontes, veio expor uma preocupação relativamente ao Colégio Nossa Senhora da Graça de 

Vila Nova de Milfontes, uma vez que estava em causa o corte de uma turma de quinto ano pelo 

Ministério da Educação, o que implicava a deslocação de crianças com cerca de dez anos de 

idade para Odemira, o que era inadmissível. Informou que para o próximo ano letivo existiam 

sessenta e quatro alunos de quinto ano e sete crianças com necessidades educativas especiais 

que seriam distribuídos por três turmas de quinto ano, mas com as condicionantes do Ministério 

da Educação, apenas duas turmas seriam constituídas. Em face do exposto, solicitou a 

colaboração da Assembleia Municipal no sentido de reverter a pretensão do Ministério da 

Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Fernando Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que alertou para o problema da falta de água no concelho de Odemira, revelando que a sua 

Junta de Freguesia já estava a transportar água a pequenos agricultores, para abastecimento dos 

animais. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que há dois anos, na sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

realizada em Relíquias, tinha alertado para o estado da estrada entre São Luís e Relíquias. Face 

à morosidade do processo e à falta de financiamento, pois tratava-se de um projeto com um 

orçamento elevado, sugeriu que optassem por uma solução mais modesta, económica e 

concretizável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu também que em espaço rural era frequente os munícipes solicitarem a 

colocação de pontos luminosos perto da sua habitação, mas nos últimos meses a concretização 

daquela pretensão estava dificultada, porque o Município de Odemira exigia a licença de 

habitação. Relembrou que a maioria das habitações eram muito antigas e algumas pessoas 
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também não tinham condições económicas ou de capacitação para iniciar um processo de 

licenciamento. Nesse sentido, considerou que deveria existir por parte do Município de 

Odemira alguma flexibilidade com aquele tipo de solicitações. ---------------------------------------  

 ---------- Por último, alertou para o facto de ter existido a redução de alguns trajetos da Rede de 

Expresso, designadamente em São Luís, que se viu privada desse serviço há um mês, não se 

sabendo quando retoma. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Maria da Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de 

Longueira/ Almograve, que reiterou a sua preocupação relativamente à recolha de resíduos 

sólidos urbanos na sua Freguesia, referindo que existia muita falta de civismo na deposição, 

quer por parte de empresas agrícolas quer por parte de particulares. ----------------------------------  

 ---------- Seguidamente, reforçou a preocupação apresentada pelo Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, sobre a exclusão de uma turma de quinto ano do 

Colégio Nossa Senhora da Graça. Acreditava que se tratava de uma questão ideológica, porque 

não seria mais económico transportar cerca de vinte alunos de Vila Nova de Milfontes para 

Odemira. Alertou ainda para o transtorno causado às crianças com dez anos que teriam de fazer 

cerca de cinquenta quilómetros todos os dias para frequentarem a escola, com uma escola na 

própria localidade.---------------------------------------------------------------------------------------------  

~ --------- O Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, na sequência da 

intervenção efetuada pelo Senhor Pedro Gonçalves na última sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, sobre o estado do Jardim da Eira da Lagoa, em Colos, entregou à Mesa deste Órgão 

um conjunto de fotografias dos lagos do referido espaço, onde se verificava a inexistência de 

sujidade e de água, contrariamente ao que havia sido relatado. Lamentou a intervenção efetuada 

pelo Deputado Pedro Gonçalves e exigiu que fosse efetuada uma inspeção ao local e 

apresentado o relatório na Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relativamente à intervenção da Senhora Fátima Teixeira, no Período de 
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Intervenção do Público, sobre a deposição de lixo em Colos, informou que já tinha questionado 

a empresa ColossusPlants, Lda. sobre o assunto e sempre se demitiram de responsabilidades, 

pelo que provada a identidade do depositante dos resíduos e tratando-se daquela empresa, 

concordava que fosse aplicada uma penalização. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que referiu que recentemente tinha sido aprovado 

o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e aproximando-se a época crítica de 

incêndios florestais, tendo o Município de Odemira já sido alvo de um incêndio de dimensões 

consideráveis, perguntou o que o Executivo Municipal tem previsto para melhorar as condições 

e as capacidades, tanto de prevenção como de combate aos incêndios florestais no concelho. ----  

 ----------- O Senhor Francisco Martins apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na 

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

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

 ----- RECORDATÓRIA SOBRE ACESSIBILIDADES NO CONCELHO DE ODEMIRA -------  

 ----------- Os eleitos desta Assembleia vêm manifestar o seu desagrado pela falta de 

compromisso e pela evolução em sentido negativo, que se traduz na continuada degradação de 

algumas das vias que compõem a rede viária nacional que serve o nosso concelho. Tal 

desagrado resulta, sobretudo, pelo facto de terem passado 2 anos desde a data em que foi 

debatido e apresentado neste órgão um conjunto de problemas detetados em troços que 

careciam de intervenção urgente, o que foi minuciosamente reportado (inclusive com relatório 

fotográfico) a diversas entidades. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordamos que o concelho de Odemira não dispõe de qualquer ligação em troços de 

Autoestrada, IP e/ou IC, sendo servido pelo atravessamento das estradas nacionais 120 (Lisboa 

– Lagos) e 263 (Beja – Odemira). Ao longo de uma extensão de aproximadamente 176 km, o 

território de Odemira é servido pela rede viária nacional nas seguintes vias: ------------------------  

 -----------  . EN 120 (48km) – São Luís, Odemira e São Teotónio; -------------------------------------  
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 ----------  . EN 123 (39km) - São Martinho das Amoreiras, Luzíanes-Gare e Odemira; -----------  

 ----------  . EN 263 (18km) - IC1 – Relíquias e Odemira; -----------------------------------------------  

 ----------  . EN266 (25km) - EN123, Luzíanes-Gare, Santa Clara-a-Velha e Nave Redonda 

(Sabóia);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . EN389 (17km) – Garvão (concelho de Ourique) – Santa Luzia - Colos – Cercal do 

Alentejo  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . EN390 (9km) - ligação Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo;------------------  

 ----------  . EN393 (21km) – Vila Nova de Milfontes e Odemira; -------------------------------------  

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

 ----------  . A Estrada Nacional 120 apenas viu intervencionada a ligação entre São Luís e 

Odemira, resultado do mal-estar gerado após a comunicação social (nomeadamente a RTP1) ter 

denunciado a total ausência de condições para a passagem dos ciclistas na edição da Volta a 

Portugal em Bicicleta, no verão de 2018.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A verdade é que esta estrada nacional continua a aguardar uma intervenção mais 

profunda a sul, na ligação entre a Boavista dos Pinheiros e o extremo da freguesia de São 

Teotónio e na ligação com o Algarve. O enorme tráfego de viaturas pesadas, fruto do transporte 

de combustíveis vindos da refinaria de Sines, de madeiras e de produtos hortícolas e frutícolas 

produzidos no concelho de Odemira e exportados para a Europa está a causar fortes depressões 

na via e, consequentemente, a aumentar a sinistralidade rodoviária no concelho. -------------------  

 ----------  . A EN123 é um troço bastante sinuoso, constituído por taludes muito altos e 

íngremes, tendo já ocorrido aluimentos em alguns locais e, consequentemente, danos na 

plataforma. Acresce que, uma das zonas, está com circulação alternada e com recurso a um 

semáforo. Também na EN123 existem graves problemas de drenagem de águas pluviais, 

existindo falta de manutenção regular dos órgãos de drenagem e eventual reperfilamento de 

valetas. A prevenção perante aluimentos eminentes é frequentemente reportada pelos nossos 
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autarcas, mas nem esta intervenção nem a reparação do pavimento é vista como uma 

necessidade por parte da entidade gestora, pois verifica-se que os anos passam e a opção passa 

por manter na via sinalização vertical e sinalização horizontal de perigo. ----------------------------  

 -----------  . A EN263, principal via ligação entre Odemira e as freguesias de Relíquias, São 

Martinho das Amoreiras, Colos e Vale de Santiago e também a principal via de ligação a Beja, 

ao IC1 e à Autoestrada A2, continua com falta de sinalização tanto vertical como horizontal. À 

semelhança do referido anteriormente, este troço também não apresenta a segurança necessária 

à sua utilização. Repetem-se, ao longo desta estrada nacional, as recorrentes depressões, para 

além de a falta de asfalto levar a constantes invasões involuntárias por parte dos condutores da 

via de circulação contrária, assim como a múltiplas saídas da faixa de rodagem como forma de 

proteger as viaturas de danos e instabilidades na condução. --------------------------------------------  

 -----------  . A EN266 que, passados tantos anos, avançou finalmente com uma intervenção 

profunda e tão necessária, é um caso inexplicável de uma obra que ficou a meio concretizar. A 

partir da zona do Viradouro, na freguesia de Sabóia, deu-se a obra como terminada, ficando a 

ligação até à Nave Redonda a aguardar o lançamento de uma nova empreitada, a qual não tem 

sequer data prevista. Trata-se de uma via com um volume de trânsito considerável, 

maioritariamente de veículos pesados com elevadas cargas, mas também utilizada pela 

população do concelho para se deslocar para o Algarve. ------------------------------------------------  

 -----------  . A EN389, que faz a ligação entre Garvão (concelho de Ourique), Colos e Cercal do 

Alentejo e, que é simultaneamente a ligação a Ourique através da EN123, caracteriza-se por 

uma estrada de elevado tráfego diário de camiões carregados de madeiras e combustíveis que a 

usam para fazer a ligação Sines – Algarve. Apesar de ter recebido intervenção em alguns 

pontos há relativamente pouco tempo, não houve o cuidado de corrigir algumas situações 

graves ao nível do piso no troço entre Colos e Santa Luzia e no troço entre Colos e Campo 

Redondo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  . A EN390, que faz a ligação entre Vila Nova de Milfontes e o Cercal do Alentejo, 

previa no plano de proximidade 2015-2019 uma via pedonal que ligaria Vila Nova de Milfontes 

– Alagoachos – Brunheiras, via essa que não se concretizou. A criação desta via é da mais 

elevada importância, tendo em conta que muitos peões circulam diariamente ao longo deste 

trajeto podendo provocar acidentes e ser alvo, eles próprios, de atropelamentos, principalmente 

na época balnear quando o acréscimo de tráfego nesta estrada é bastante significativo. Veja-se 

que, só no ano passado, morreram nesse troço 3 pessoas. -----------------------------------------------  

 ---------- Nessa mesma estrada, torna-se necessário reparar o piso entre Vila Nova de Milfontes 

e Brunheiras, colocar sinalização vertical de proibição de ultrapassagem e tomar medidas 

urgentes e concretas que possibilitem uma efetiva redução da velocidade, atenta a enorme 

extensão de reta existente no local. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . A EN393, que faz a entre Vila Nova de Milfontes e Odemira e que é a via de 

ligação à N120 (em direção a Lisboa e ao Algarve), carece de intervenções pontuais ao nível de 

depressões no piso, localizadas sobretudo entre o Cruzamento do Almograve e a zona da antiga 

Coopsil. Considera-se que uma intervenção atempada pode, a médio prazo, evitar elevados 

custos para o Estado/ Infraestruturas de Portugal e contribuir para a redução do elevado nível 

de sinistralidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por parte da Câmara Municipal de Odemira, existe uma total abertura e vontade de 

cooperar, para além desse órgão manifestar junto do Ministério das Infraestruturas e Habitação 

e da própria entidade gestora da rede viária nacional, Infraestruturas de Portugal, IP as suas 

enormes preocupações nesta matéria. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  Também a Assembleia Municipal tem feito chegar sucessivamente moções sobre esta 

matéria e o que se verifica neste momento, é um crescente descontentamento generalizado, não 

só por parte da população como também por parte dos órgãos. ----------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos nesta Assembleia Municipal conhecem os atuais constrangimentos à luz do 
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Quadro Comunitário vigente relativamente a financiamento para conservação da rede viária. 

Porém, o concelho de Odemira, o maior do país em termos de área, tem um défice de vias de 

acesso complementares e, como tal, o mínimo que se exige é que haja manutenção das estradas 

nacionais existentes e que estejam reunidas as condições básicas de circulação. --------------------  

 ----------- Face ao exposto e, apesar da lista de reivindicações estar menos extensa que a 

apresentada em 2018, a necessidade de intervenção nestas vias impera e o território de 

Odemira, que tanto impacto tem no PIB nacional, tem que ser olhado de forma estratégica por 

quem gere as infraestruturas e economia deste país, tomando medidas de priorização de 

projetos e investimentos em matéria de acessibilidades. -------------------------------------------------  

 ----------- A presente moção será enviada para: ------------------------------------------------------------  

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

 -----------  . Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Dr.º Pedro Siza Vieira------  

 -----------  . Ministro das Infraestruturas e Habitação, Dr.º Pedro Nuno Santos; ----------------------  

 -----------  . Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------  

 ----------- . Presidente da CIMAL, Dr.º Vítor Proença; ---------------------------------------------------  

 -----------  . Presidente das Infraestruturas de Portugal, Eng.º António Laranjo; ----------------------  

 -----------  . Órgãos de Comunicação Social nacionais e regionais. -------------------------------------  

 -----------  Odemira, 26 de junho de 2020 -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que agradeceu as intervenções efetuadas pelos membros do “Movimento Juntos Pelo 

Sudoeste” durante o Período de Intervenção do Público, mas relativamente aos relatos sobre os 

resíduos na sua Freguesia, sugeriu que aquele Movimento fosse menos político e mais 

interventivo, identificando as empresas em causa e não apenas identificando os locais onde 

eram depositados os resíduos. Informou que a Junta de Freguesia de São Teotónio em 

colaboração com o Município de Odemira tem efetuado a recolha e limpeza das zonas em torno 

dos contentores e que ele próprio esteve no local constante nas fotografias apresentadas e 

conseguiu identificar a proveniência dos resíduos. -------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relembrou que há um ano foram efetuadas inspeções a habitações nas 

freguesias de São Teotónio, Boavista dos Pinheiros, Longueira/ Almograve e Vila Nova de 

Milfontes, por um grupo constituído por cinco entidades (Delegada da Saúde, Guarda Nacional 

Republicana, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade Tributária e Município de 

Odemira). Na referida inspeção constataram a existência de habitações sobrelotadas, com 

deficientes condições de salubridade, tendo sido levantados alguns autos. Sobre este assunto, 

informou que atualmente as habitações continuam sobrelotadas e as Juntas de Freguesia 

continuavam a ser solicitadas, todos os dias, para passarem atestados de residência para as 

referidas habitações. Nesta conformidade, solicitou o ponto de situação das inspeções 

realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que reforçou a preocupação já apresentada sobre a 

supressão de uma turma de quinto ano no Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de 

Milfontes e questionou sobre que critérios teria o Colégio para efetuar a triagem de, entre os 

alunos de quinto ano, quais os que tinha de deslocar para Odemira. Considerou que não se 

tratava de uma questão ideológica e não conhecia ninguém, naquela sessão, independente da 
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bancada política, que estivesse a favor daquela situação e do “estrangulamento de um contrato 

de associação” que presta um serviço publico há décadas, numa localidade onde não existe 

alternativa. Referiu também que a bancada da Coligação Democrática Unitária apoiava a 

preocupação relativa aquela situação e, para além da contestação que deve ser efetuada junto 

dos órgãos afetos ao Ministério da Educação, em último caso, considerava que o Município de 

Odemira devia se preparar para assegurar aquela turma, considerando que financeiramente 

também não seria um impacto muito elevado “nas finanças da Câmara Municipal de Odemira”. 

 ----------- Seguidamente, em relação à recolha de resíduos alertou para o agravamento da 

situação na Freguesia de Vila Nova de Milfontes e considerou, sem descurar os abusos dos 

cidadãos na deposição, que se tratava também de um problema de falta de recolha e que o 

Município de Odemira devia adequar a “sua oferta à procura”. ----------------------------------------  

 ----------- Por último, relembrou que frequentemente tem questionado nas sessões deste Órgão 

para quando estava previsto o abastecimento de água às habitações entre os Alagoachos e 

Brunheiras, localizadas na margem esquerda da Estrada Nacional número trezentos e noventa 

(orientação sul-norte), tendo a última resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal sido, 

após sucessivas informações de adiamento, da existência de algum constrangimento por parte 

da entidade Estradas de Portugal de se efetuar o corte na estrada para colocação das tubagens, 

porém estranhamente tinha verificado que, recentemente no local, duas empresas 

subcontratadas para a colocação da fibra ótica tinham rasgado a referida estrada para colocação 

de fios. --   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referindo-se à sua critica às celebrações do “Vinte 

e Cinco de Abril” promovidas pelo Município de Odemira, efetuada na última sessão da 

Assembleia Municipal, esclareceu que sua intervenção não se relacionava com a “efusividade” 

do evento, mas com as atividades que poderiam ter sido integradas no programa, referindo que 

muitos municípios tinham promovido espetáculos online ou em carrinhas na rua, 
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documentários, entrevistas a pessoas do concelho, declarações políticas filmadas dos vários 

dirigentes, entre outras. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também na sessão anterior se tinha referido ao pagamento dos eventos culturais, 

tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal informado que o Município de Odemira não 

pagaria por algo que não se tinha concretizado, no entanto, tinha “mandado os trabalhadores 

para casa e continuou a pagar-lhes.” Relembrou que todos estavam a pagar, através dos 

impostos, os oitocentos e cinquenta mil trabalhadores portugueses que se encontravam em lay-

off e lamentou que o princípio de entreajuda não tivesse também sido aplicado à comunidade 

artística. Referiu ainda que muitos municípios estavam a pagar cinquenta por cento e até a 

totalidade dos espetáculos, conforme constava da lei aprovada pela Assembleia da República, 

pelo que esse procedimento não seria uma ilegalidade conforme sugeriu o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal. Por esse motivo reiterou a pergunta efetuada na última sessão, solicitando 

que a resposta fosse prestada na próxima sessão, ou seja, “quanto não gastou a Câmara 

Municipal 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 que estavam pensados para este período”. Ainda sobre esta questão relembrou 

que gastos inesperados todos os Municípios do país tiveram, pelo que pretendiam perceber qual 

era o esforço financeiro para gastos inesperados e qual o montante referente apenas à 

transferência de verbas de uma rubrica para outra. -------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referindo-se ao fundo de emergência de apoio às famílias e ao facto de, à 

data, faltar apenas dois dias úteis para o términus do mês de junho, e tratando-se de apoios de 

emergência para os meses de abril, maio e junho, questionou sobre o número de candidaturas 

apresentadas e porque não tinha ainda sido dada qualquer resposta aos candidatos. Informou 

ainda que na sequência da sugestão efetuada na última sessão pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, a bancada da Coligação Democrática Unitária, iria apresentar contributos 
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ao Regulamento do apoio em causa, através dos respetivos Vereadores. -----------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Daniel Balinhas, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias, 

que manifestou a sua preocupação com o serviço prestado pela empresa Rodoviária Nacional 

na sua Freguesia, referindo que as carreiras não se deslocavam ao centro da vila, onde existia 

uma paragem oficial. Informou que após contacto com a empresa que presta aquele serviço foi 

informado que se tratavam de orientações da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

(CIMAL) e do Município de Odemira, o que não acreditou. --------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que tinha recebido algumas queixas por parte de pais e encarregados 

da educação, porque a empresa Rodoviária Nacional estava a cobrar o transporte dos alunos e, 

bem assim, referiu que após contacto com a empresa foi informado que a situação irá 

prevalecer enquanto o Município de Odemira não regularizar a sua divida com a empresa. -------  

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

Salvador e Santa Maria, que relativamente à colocação de pontos luminosos, lamentou as 

alterações no procedimento que vieram dificultar a concretização de muitas solicitações. ---------  

 ----------- Seguidamente, reforçou o alerta para o mau estado da estrada nacional número cento e 

vinte e três, entre o Telheiro e Luzianes-Gare, e apelou para que houvesse uma maior aposta do 

Município de Odemira na reparação das ruas e passeios existentes nas localidades, relembrando 

que o passeio de acesso à Unidade de Cuidados Continuados em Odemira continuava por fazer, 

assim como a reposição da calçada na Avenida Poole da Costa, junto à ponte pedonal, em 

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

 ----------- Em relação aos resíduos sólidos urbanos, afirmou que o Município de Odemira não 

tem “feito uma aposta clara numa recolha do lixo adequada às necessidades”, considerando que 

se não fosse a colaboração das Juntas de Freguesia o problema estaria muito pior. Referiu ainda 

que, para além do reforço da recolha e lavagem dos contentores, era importante que se 

começasse a identificar e a aplicar penalizações a quem não cumprisse as regras de deposição. --  
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 ---------- Por último, considerou que nos abrigos de passageiros devia constar os horários e 

percursos da Rodoviária Nacional, para uma melhor informação dos respetivos utentes. 

Perguntou ainda sobre o ponto de situação da requalificação do Mercado Municipal em 

Odemira e alertou para o facto de as câmaras de frio estarem avariadas, o que desmotiva ainda 

mais os comerciantes que ainda resistem naquele espaço. ----------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que o Município de Odemira tem nos 

seus relatórios focado o equilíbrio financeiro e o pagamento atempado de dívidas a 

fornecedores. Atendendo às recentes debilidades económicas provocadas pela pandemia Covid-

19 à generalidade do tecido empresarial, considerou que seria importante que o Município de 

Odemira conseguisse reduzir o prazo de pagamento a fornecedores para sessenta dias, como 

forma de ajudar o equilíbrio financeiro das empresas. ---------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente perguntou para quando estava prevista a conclusão da revisão do 

Plano Diretor Municipal de Odemira e se contemplava o acolhimento das normas do Plano de 

Desenvolvimento Regional, no que se refere às áreas florestais previstas para o concelho de 

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

 ----------- Referiu ainda que no último relatório das atividades desenvolvidas pelo Município de 

Odemira, constatou a existência de vinte e uma roturas de água no concelho durante o mês de 

maio, o que representava quase uma rotura por dia, questionando se aquela situação era 

considerada normal e se estava em causa uma zona específica ou era generalizada pelo 

concelho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, perguntou qual era a percentagem de cobertura de energia elétrica no 

concelho, especialmente no que respeita aos pequenos aglomerados e em área rural e, bem 

assim, qual a perspetiva temporal para existir uma cobertura total. -----------------------------------  

 ----------- Quanto à recolha de resíduos sólidos urbanos, considerou que se tratava de problema 
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de âmbito concelhio e informou que em Pereiras-Gare não tinham sido efetuadas as três 

operações de desinfeção contratadas e há mais de seis meses que esse serviço não era 

executado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ O Senhor Ventura Ramalho solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: ---  

 ------------  - qual o resultado da reunião realizada na semana anterior do Grupo de Projeto do 

Mira, constituído na sequência da Resolução de Conselho de Ministro número cento e setenta e 

nove, barra noventa e nove. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - qual o motivo para ter sido reduzido o valor do Orçamento Participativo, de 

quinhentos mil euros para trezentos mil euros. ------------------------------------------------------------  

 ------------  - qual o ponto de situação do estádio de Vila Nova de Milfontes, bem como da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira. ---------------------------------------------------------  

 ------------  - se as rotas da Rodoviária Nacional tinham sofrido alguma alteração, tendo em 

conta a contratualização efetuada pela CIMAL, exemplificando com o facto de no trajeto entre 

Vila Nova de Milfontes e Odemira, se o último passageiro saísse no Almograve o autocarro já 

não continuaria o percurso até Odemira. -------------------------------------------------------------------  

 ------------  - reiterou a preocupação apresentada pelo Senhor Manuel Coelho sobre o envio 

atempado da documentação para as sessões. --------------------------------------------------------------  

 ------------  - referiu que a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, numa entrevista ao jornal Público em maio, tinha afirmado que a decentralização de 

competências na área da saúde, educação e ação social, seria adiada até ao ano dois mil e vinte 

e dois. Em face daquela afirmação, perguntou o que iria acontecer aos assistentes operacionais 

das escolas do concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Seguidamente apresentou a Recomendação que se transcrevem na íntegra: -------------  

 ------------------------------------------ “RECOMENDAÇÃO ---------------------------------------------  
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 ------ ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DA TARIFA SOCIAL DA ÁGUA e RESÍDUOS -------  

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

 ----------- i) Perante a crise pandémica da Covid-19, quem vive e trabalha no município de 

Odemira está a responder positivamente e a adaptar os seus comportamentos a esta nova 

realidade;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ii) As pessoas compreendem a importância de alterar os seus hábitos e proteger a 

comunidade da ameaça que hoje enfrentamos no concelho, em Portugal e no mundo; ------------  

 ----------- iii) São muitas as mudanças e as incertezas que se levantam nas variadas áreas no 

que diz respeito aos direitos, garantias e proteção, sendo, neste contexto, a primeira 

responsabilidade das autarquias a de responder a quem está mais vulnerável e viu os seus 

rendimentos reduzidos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- iv) O papel da Câmara Municipal passa pelo esforço de coordenação e mobilização 

no combate à pandemia, assim como pela criação de uma primeira linha de respostas 

fundamentais; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- v) Muitas famílias se encontram em situação de carência económica, provocada ou 

agravada pelos efeitos económicos e sociais da pandemia Covid-19 que ainda vivemos, 

situação que faz com que muitas delas tenham dificuldades em cumprir o pagamento das 

despesas fixas, entre elas a fatura de água; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- vi) A instituição de uma Tarifa Social da Água, Saneamento e Resíduos foi uma 

medida importante para muitas famílias carenciadas do concelho. ------------------------------------  

 ----------- vii) Contudo, a aplicação desta tarifa social ainda é dependente de um moroso e 

complexo processo burocrático, dependente da iniciativa dos consumidores, fazendo com que o 

número de beneficiários seja manifestamente inferior ao universo potencial de pessoas 

singulares e agregados familiares elegíveis para esta tarifa de valor reduzido; ----------------------  

 ----------- viii) Está disponível através da Direção Geral da Administração Local a adesão ao 
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mecanismo público da Plataforma de Interoperabilidade, que permite a aplicação automática do 

desconto da tarifa social nas faturas de todos os agregados com vulnerabilidade económica 

identificados no município com base nos dados da Autoridade Tributária e da Segurança 

Social, tal como já sucede na atribuição da tarifa social da energia; -----------------------------------  

 ------------ x) A entidade reguladora dos setores da água e resíduos (ERSAR) já em 2018, em 

Recomendação aos municípios, realçou a “clara vantagem, para as partes envolvidas, da 

atribuição automática da tarifa social a todos os consumidores elegíveis nos termos legalmente 

definidos, e que correspondem a pessoas singulares que se encontrem em situação de carência 

económica, tomando por referência, nomeadamente: i) serem beneficiários do complemento 

solidário para idosos, do rendimento social de inserção, do subsídio social de desemprego, do 

abono de família, da pensão social de invalidez, da pensão social de velhice ou ii) pertencerem 

a um agregado familiar que tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5 808 €, acrescido de 

50% por cada elemento do agregado familiar que não aufira qualquer rendimento, até ao 

máximo de 10”; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ xi) Nota ainda a ERSAR que, uma vez que o regime de tarifa social aprovado em 

2017 apenas incide sobre o serviço de abastecimento público de água e de saneamento de águas 

residuais urbanas, e “sendo também a gestão de resíduos urbanos um serviço público essencial, 

a ERSAR considera que dever-se-ão aplicar as mesmas regras em matéria de tarifa social, em 

particular no que respeita ao universo de utilizadores elegíveis. ---------------------------------------  

 ------------ xii) O Decreto-Lei n.º 147/2017 estabeleceu o regime de atribuição de tarifa social, a 

atribuir pelo município territorialmente competente e a aplicar a clientes finais do fornecimento 

dos serviços de águas. O referido decreto possibilita que a atribuição desta tarifa se proceda de 

forma automática, não carecendo de pedido ou requerimento. Para esse efeito, os municípios 

obtêm a informação sobre a elegibilidade dos potenciais beneficiários, mediante o número de 

identificação fiscal do titular do contrato e do código do local de consumo, através da DGAL, 
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que para este efeito consulta os serviços competentes da Segurança Social e da Autoridade 

Tributária e Aduaneira; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- xiii) A automatização da Tarifa Social da Água poderá beneficiar 1330 agregados 

familiares  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 26 de Junho de 2020, ao 

abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

delibera: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ● Recomendar à Câmara Municipal de Odemira que delibere tornar a atribuição da 

Tarifa Social da Água e Resíduos automática através dos mecanismos previstos para o efeito, 

dispensando a apresentação de requerimento, nos termos do Decreto-Lei n.º 147/2017. ----------  

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

 ----------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda --------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 26 de Junho de 2020” ----------------------------------------------------------------  

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

causa, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos 

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos, dando continuidade ao 

tratamento do ponto dois do Período Antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------  
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 ------------ Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que em relação às questões 

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

 ------------  - que a Câmara Municipal não tinha qualquer conhecimento oficial do problema 

relatado sobre a turma do quinto ano do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de 

Milfontes, no entanto, considerava que, a confirmar-se, o Executivo Municipal só poderia estar 

contra aquela situação. Referiu que em Vila Nova de Milfontes não existia alternativa publica e 

não pública ao Colégio, pelo que obrigar crianças com dez anos a viajar dezenas de quilómetros 

para prosseguir o seu percurso escolar era inaceitável. O Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal assegurou que na Câmara Municipal se iria inteirar da situação e tomariam as 

diligências que entendessem necessárias junto do Colégio Nossa Senhora da Graça, do 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes e da DGEstE - Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em relação à sugestão apresentada pelo Deputado João Quaresma, considerou-a 

contraditória, tendo em conta as posições tomadas, em vários fóruns políticos e reuniões, pelos 

eleitos da Coligação Democrática Unitária, quando o assunto era sobre os municípios serem 

chamados a substituir o Estado. Relembrou ainda que poderiam estar a abrir um precedente que 

poderia levar o Município de Odemira a ter de assegurar parte do contrato de associação que o 

Estado tem com o Colégio. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - manifestou-se preocupado com a progressiva falta de água e a seca no concelho e 

informou que tentará junto da Comissão de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos 

efeitos da Seca, obter uma resposta e uma ação concreta, porque os abastecimentos de água que 

estavam a ser efetuados pelas autarquias eram cada vez mais numerosos, dispendiosos e 

complexos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - quanto à estrada municipal entre São Luís e Relíquias considerou que a situação se 

inseria no problema do estado da rede viária do concelho que, em alguns troços, apresenta 
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alguma degradação, muito devido a falta de resposta de financiamento comunitário para se 

efetuarem intervenções, à existência de quadro muito extenso de vias que ronda os seiscentos 

quilómetros, ao aumento considerável do transito automóvel e ao desrespeito pelo limite de 

tonelagens permitidas nas vias. Referiu ainda que a preocupação sentida tem vindo a ser 

demonstrada junto das entidades com competência na matéria e estava a ser efetuado um 

levantamento pormenorizado para que se possa delinear uma estratégia de ação, que poderá 

passar pelo recurso a fontes de financiamento alternativas. ---------------------------------------------  

 -----------  - em relação aos pontos luminosos informou que, nos últimos anos, os custos com a 

eletricidade tinham aumentado muito e houve a necessidade de alterarem o procedimento com 

vista a uma maior eficiência naquele processo, colocando os pontos luminosos apenas nos 

locais onde se justificavam, uma vez que muitas habitações com pontos luminosos ligados 

estavam abandonadas. Informou ainda que a alteração introduzida no procedimento de 

solicitação de pontos luminosos se refere apenas à necessidade de o requerente fazer prova da 

legalidade da habitação, através da apresentação da licença de utilização ou da declaração da 

sua dispensa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------   - referiu que não poderia afirmar que alguma vez iriam conseguir ter a cobertura 

total de rede elétrica no concelho de Odemira, mas tentariam concretizar ao máximo a 

cobertura dos perímetros urbanos e das zonas rurais onde exista alguma concentração de 

habitações. Informou ainda que há cerca de três anos, com a colaboração das Juntas de 

Freguesia, tinham efetuado um levantamento com a identificação das situações ainda por servir 

e tinham reunido com a EDP, com vista à implementação de um modelo cofinanciado, como 

foi efetuado na serra de Mértola. ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - informou que tinha participado numa reunião do Conselho Intermunicipal da 

CIMAL, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, onde foi abordada a 

questão dos transportes rodoviários e teve conhecimento que ainda existia alguma supressão da 
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rede, na ordem dos vinte por cento, desconhecendo se a Rede Expresso também estava incluída 

naquela situação. Lamentou os episódios descritos pelos membros da Assembleia Municipal 

referentes ao comportamento da empresa Rodoviária do Alentejo, os quais iria transmitir à 

CIMAL. Em relação ao pagamento do transporte dos alunos, informou que estava em causa o 

pagamento de uma fatura à Rodoviária Nacional que incluía um transporte que não tinha sido 

efetuado e por esse motivo não tinha sido visada pelos serviços e encontrava-se em 

contencioso, no entanto, o custo do transporte seria suportado pela Câmara Municipal. 

Lamentou a posição intransigente e a informação enganosa prestada pela empresa, que não 

revela uma atitude de parceria, merecendo uma posição veemente do Município de Odemira. ---   

 ------------  - relativamente à recolha de resíduos sólidos urbanos, reconheceu a dificuldade de 

prestação do serviço que, para além de fatores relacionados com uma deposição incorreta, 

também se devia a contingências operacionais, relacionadas com a falta de pessoal, pese 

embora estejam abertos concursos para o efeito. ----------------------------------------------------------  

 ------------ - quanto ao jardim da Eira da Lagoa, em Colos, referiu ser conhecedor das condições 

do espaço e do facto de os lagos não terem água há algum tempo, devido a problemas nas 

bombas, no entanto, considerava que era importante que fosse reanalisado aquele projeto, bem 

como a futura função daqueles lagos. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------  - informou que o Plano Municipal de Defesa das Florestas Contra Incêndios de 

Odemira foi elaborado em dois mil e quinze e apenas no final do ano de dois mil e dezassete foi 

validado pelo ICNF. Informou ainda que este ano tinha sido aprovado o Plano Operacional 

Municipal e estavam a promover as ações nele previstas. Revelou que tinha consciência que na 

zona sul do concelho de Odemira existia um problema claro de ordenamento florestal, devido a 

continuidades florestais imensas, e por esse motivo tinha sido construída uma faixa de 

interrupção de combustível (FIC) no limite do concelho de Odemira com o concelho de 

Monchique e melhoradas as acessibilidades a pontos de água que são identificados e as zonas 
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de bombagem. Referiu ainda que a debilidade dos meios locais dos bombeiros era muitas vezes 

relatada, mas em caso de ocorrência existia sempre uma concertação de esforços, tendo a 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informado que os meios locais e regionais 

eram suficientes para numa primeira fase poder fazer face às situações. -----------------------------  

 -----------  - disse ainda que corroborava da preocupação apresentada pelo Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de São Teotónio sobre a lotação das habitações e que posteriormente daria 

conhecimento do resultado das inspeções realizadas pelas cinco entidades. -------------------------  

 -----------  - informou que a ligação da água às habitações situadas no lado esquerdo da Estrada 

Nacional número trezentos e noventa, nos Alagoachos, relatada pelo Senhor João Quaresma, já 

estava agendada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - informou que a opção de gestão dos trabalhadores do Município de Odemira 

durante o período de confinamento, foi uma decisão consciente e baseada nos dados relativos à 

pandemia que tinham à data, às debilidades existentes no concelho em termos de serviços 

públicos, e à necessidade de garantir o funcionamento do serviço municipal para intervir caso 

surgisse uma situação calamitosa. --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto à celebração do “Vinte e Cinco de Abril” em Odemira, referiu que a 

resposta do Presidente da Câmara Municipal na anterior sessão, traduzia o facto de não ser 

necessário tanto ao atual Executivo Municipal como aos anteriores justificar a importância das 

comemorações daquela efeméride, a qual estava bem patente na forma sempre dedicada e 

efusiva como se festejava em Odemira. No presente ano, devido a uma questão excecional, foi 

decidido comemorar de outra forma, que poderá ser passível de crítica, mas considerava que 

ninguém dava lições de como se comemorar o “Vinte e Cinco de Abril” em Odemira. -----------  

 -----------  - em relação ao pagamento das atividades culturais, informou que o Município de 

Odemira ainda não tinha contratado nenhum dos espetáculos para os eventos referidos pelo 

Senhor Nuno Góis e nas situações pontuais, tentaram reprogramar os espetáculos ou cumprir 
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com as obrigações que estavam vinculados. Disse ainda que a resposta à questão sobre a 

totalidade do valor que não foi utilizado pela “não realização” dos eventos previstos seria 

apresentada posteriormente.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - revelou que até à data de ontem tinham sido rececionadas duas candidaturas ao 

fundo de emergência municipal para as famílias e cento e vinte candidaturas ao apoio às 

empresas. Informou também que os pedidos de apoio às famílias já tinham sido analisados do 

ponto de vista técnico e brevemente seria enviada a resposta aos candidatos. Reiterou ainda a 

disponibilidade do Executivo Municipal de analisar os regulamentos, tentar suprimir algumas 

deficiências e simplificar procedimentos, com hipótese de criação de novos tipos de apoio. ------  

 ------------ - revelou ainda que numa reunião com responsáveis técnicos das Estradas de 

Portugal tomou conhecimento que brevemente iriam efetuar uma intervenção na Estrada 

Nacional número cento e vinte e três, entre o Telheiro e Luzianes-Gare, nomeadamente num 

muro de suporte existente na estrada. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------  - sobre a reparação de estradas e arruamentos referiu que o compromisso prioritário, 

tendo em conta as contingências provocadas pela falta de pessoal operacional e pela 

inexistência de financiamento comunitário para o efeito, era beneficiar e conservar as 

pavimentações existentes, no entanto, tinha conhecimento da existência de compromissos 

assumidos que teriam de ser considerados. Referiu ainda que estava contratada uma empreitada 

para reparação dos pisos danificados pelas roturas de água, que eram frequentes no concelho de 

Odemira, cujo serviço incluía a reparação da calçada na Avenida Poole da Costa, junto à ponte 

pedonal, em Odemira.  ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------  - em relação ao pagamento das faturas a fornecedores, referiu que a implementação 

da receção da fatura eletrónica veio agilizar os procedimentos, representando um ganho 

burocrático importante que contribuiu para a redução do número de dias de liquidação. ----------  

 ------------   - quanto ao ponto de situação da revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, 
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informou que a CCDR Alentejo tinha concordado que, devido à especificidade do concelho, a 

revisão não devia estar concluída quando existiam uma série de outros planos de ordenamento 

que ainda estavam em fase de elaboração/ revisão, dando como exemplo o Plano de 

Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova 

de Milfontes, do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), o Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), o Programa Regional 

de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROFA) e a própria atividade agrícola que carece de 

uma definição de conceitos, de limites e de áreas. Em relação ao PROFA informou que 

contrariamente à tendência prevista para o país, para o concelho de Odemira previa um 

aumento de dez por cento da área de florestação de eucaliptos. Sobre este assunto, informou 

que estava em curso a contratação de um Engenheiro Florestal para o Município de Odemira, 

que irá trabalhar aquela temática.  --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - em relação à reunião do Grupo de Projeto do Mira informou que a reunião 

decorreu no Ministério da Agricultura, mas não contou com a presença da Senhora Ministra, e 

o Município de Odemira esteve representado pelo respetivo Presidente da Câmara Municipal e 

pelo Vereador Pedro Ramos. Informou ainda que os Municípios de Odemira e de Aljezur 

defendiam a aplicação das IATAS para reconversão de situações já existentes no território e 

não para implantação de novas estruturas, entendimento que não era seguido pela Direção-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), que entende que deverá incluir as 

duas situações. Sobre esta questão, informou que iriam continuar a debater-se por aquilo que 

foram as deliberações tomadas pelos Órgãos do Município de Odemira, referindo que não 

estava em causa a atividade agrícola, mas sim o desenvolvimento com qualidade dessa 

atividade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - assinalou o final do presente ano letivo que decorreu durante um período difícil 

provocado pela pandemia Covid-19, no entanto e apesar de algumas deficiências todos (alunos, 
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pais, professores, diretores de escolas e funcionários) tinham conseguido adaptar-se à situação. 

Informou ainda que os concursos para admissão de assistentes operacionais para as escolas 

estavam a decorrer e pretendiam de uma forma tranquila e progressiva assumir esse serviço. ----  

 ------------ - referiu que a redução do valor previsto para o Orçamento Participativo foi uma 

opção do Executivo Municipal, relembrando que muitos municípios tinham optado pelo seu 

cancelamento. O Município de Odemira tinha decidido manter o Orçamento Participativo, 

transformando-o cem por cento desmaterializado, temático, com alguma redução no valor, mas 

sem deixar de impulsionar a participação cívica no concelho de Odemira. ---------------------------  

 ------------  - informou que o novo estádio de Vila Nova de Milfontes tinha um estudo prévio, 

mas não tem tido desenvolvimentos recentes. -------------------------------------------------------------  

 ------------  - em relação ao Mercado Municipal de Odemira, informou que foi elaborado um 

estudo prévio para aquele equipamento que previa alterações profundas no Mercado, as quais 

precisam de ser ponderadas. Em relação à avaria das câmaras frigoríficas, como se tratava de 

um valor elevado de reparação, tinha solicitado aos serviços que encontrassem uma solução 

mais económica que pudesse responder à reduzida oferta existente no Mercado, pois estavam 

numa fase de decidirem sobre o futuro daquele espaço, que se encontra desapropriado para a 

oferta e procura, que era deficitário em termos de acessibilidades e pouco atrativo quer em 

termos de localização, quer em termos de abertura do edifício para o exterior. ----------------------  

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

 ------------ Interveio novamente o Senhor João Quaresma que referindo-se à preocupação 

apresentada naquela sessão sobre o Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de 

Milfontes, e tendo em conta que a próxima sessão da Assembleia Municipal ocorrerá apenas 

em setembro, coincidido já com o início do próximo ano letivo, decidiu apresentar verbalmente 

a Proposta que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “PROPOSTA -------------------------------------------------------  
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 ----------- Propõe-se que a Câmara Municipal de Odemira assuma, em jeito de plano B, a 

existência da terceira turma de quinto ano do Colégio Nossa Senhora da Graça, em Vila Nova 

de Milfontes, que está em vias de não ser formada por falta de financiamento, por forma a 

garantir o serviço público que tem sido feito até aqui, e no caso de o Ministério da Educação 

continuar a insistir na existência de apenas duas turmas.” ----------------------------------------------  

 ----------- O Senhor João Quaresma referiu ainda que os eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária tomavam as decisões principalmente com vista ao bem-estar das populações e depois 

tinham a ideologia que os norteava por princípio, mas que não os “comandava como 

máquinas”.------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Procedeu-se à votação da Proposta em causa, a qual foi rejeitada por maioria, com 

dezassete votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo 

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

dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e um membros da 

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

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que relativamente ao resultado da votação da sua 

proposta, que pretendia apenas criar uma salvaguarda para uma situação de exceção, 

considerou que a bancada dos eleitos do Partido Socialista é que demonstrou “medo” em 

assumir aquele compromisso e não a bancada da Coligação Democrática Unitária, conforme 

aludido pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

 ---------- Relembrou ainda que em setembro se iniciava um novo ano letivo e poderia estar em 

causa a transferência de alguns miúdos para Odemira, mediante critérios de seleção inexistes. 

Considerou ainda que aquela proposta não inviabilizava eventuais diligências do Município de 

Odemira junto das entidades competentes. ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a mesma temática, interveio o Senhor Pedro Almeida que informou que os 

eleitos do Partido Socialista também pretendiam apresentar uma Proposta, que seguidamente se 

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

 ---------------------------------------------- “PROPOSTA ----------------------------------------------------  

 -----------  - Atendendo à problemática que nos chegou no dia de ontem da eventual diminuição 

de uma turma no Colégio Nossa Senhora da Graça; ------------------------------------------------------  

 -----------  - Atendendo que entendemos que devem ser criadas condições para os alunos de 

Milfontes terem oferta formativa em Milfontes, não havendo ensino público na freguesia; -------  

 -----------  - Atendendo aos constrangimentos do transporte de crianças de 10 e 11 anos de Vila 

Nova de Milfontes para Odemira; ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Atendendo que esta Assembleia Municipal só reúne ordinariamente em setembro. ---  

 ----------- Propomos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Solicitar à Câmara Municipal de Odemira que proceda todas as diligências no 

sentido de reverter a situação acima descrita que se afigura lesiva para os interesses dos alunos 

de Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta proposta deve ser enviada para: ------------------------------------------------------------  

 -----------  - Câmara Municipal de Odemira ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Colégio Nossa Senhora da Graça --------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 26 de junho de 2020 --------------------------------------------------------------------  

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

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

Nova de Milfontes, que afirmou que tinha votado contra a Proposta apresentada pelo Deputado 

João Quaresma, porque podiam estar a abrir um precedente que poderá causar impacto no 

futuro, sendo o Município de Odemira novamente chamado a substituir o Estado. -----------------  

 ------------ Interveio a Senhora Maria da Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de 
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Longueira/ Almograve, que considerou que os critérios de seleção para a escolha de alunos, 

caso se venha a concretizar a deslocação de Vila Nova de Milfontes para Odemira, serão os que 

estão definidos na legislação que norteia a realização das matrículas. --------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relembrou que a Carta Educativa do 

Município de Odemira é que definia e determinava para cada zona a evolução da população 

escolar em cada ano letivo, pelo que estando atualizada deveria prever para o próximo ano 

letivo o número de turmas e de alunos, por ciclo escolar, em Vila Nova de Milfontes. Referiu 

ainda que aquela Carta deveria ser do conhecimento da DGEstE e da Direção-Geral da 

Administração Escolar (DGAE). ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que, tratando-se de um contrato de associação existente no Colégio de 

Vila Nova de Milfontes, existia um custo médio por aluno que não interferia com o número de 

turmas, considerando que o que poderia interferir seria o número de alunos com necessidades 

de educação especiais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta conformidade, considerou que “ou os dados não foram corretamente 

transmitidos ou alguém falhou” e, bem assim, considerou que a pronúncia da Assembleia 

Municipal sobre a temática, sem o conhecimento dos dados, poderia não ser uma boa decisão. -  

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que considerou que a proposta da Coligação 

Democrática Unitária sobre a problemática da turma de quinto ano do Colégio Nossa Senhora 

da Graça de Vila Nova de Milfontes, previa uma decisão imediata e de exceção. Relembrou 

ainda que tinham sido eleitos para a Assembleia Municipal, porque os Odemirenses 

acreditaram que iriam defender os seus direitos, no entanto, considerou que isso não tinha 

acontecido tendo em conta o resultado da votação da proposta da Coligação Democrática 

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

 ----------- Referiu também que aquela problemática tinha sido trazida àquele Órgão pelo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, mas não foi coerente, 
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tendo em conta a forma como votou a proposta. Questionou ainda se o Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes podia ter votado aquela proposta, sendo 

Tesoureiro da Instituição visada. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Sobre a última questão a Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que 

a declaração de impedimento era efetuada previamente pelo próprio membro, não competindo à 

Assembleia declarar um impedimento se o mesmo não foi solicitado. --------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que relembrou que todos os membros tinham sido democraticamente eleitos pela 

população do concelho de Odemira e todos lutavam pelos interesses e bem-comum da 

população Odemirense. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Referindo-se à intervenção do Senhor Arménio Simão, sobre o desconhecimento dos 

dados, considerou que tinham tomado a decisão correta na votação da proposta apresentada 

pela Coligação Democrática Unitária e relembrou que tanto o Governo como outras entidades 

com responsabilidade no território, habitualmente, ausentavam-se das suas obrigações e 

empurravam as responsabilidades para as autarquias locais. --------------------------------------------  

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

de Vila Nova de Milfontes, que relembrou que tinha votado contra e que o seu sentido de voto 

tinha demonstrado que não estava a defender a Instituição incondicionalmente. Considerou 

ainda que não deviam obrigar o Executivo Municipal a assumir aquela despesa no seu 

orçamento, quando a obrigação era do Estado. ------------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor João Quarema que, face ao resultado da votação da proposta 

apresentada pela Coligação Democrática e à informação prestada pelo Senhor Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de que iria envidar esforços no sentido de manter a terceira turma de 

quinto ano no Colégio Unitária, referiu que iria aguardar expetável a conclusão daquele 

processo, esperando que viesse a terminar bem. ----------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que referiu que o sentido 

geral da Assembleia Municipal era de oposição clara à possibilidade de alunos com dez anos 

serem transportados de Vila Nova de Milfontes para Odemira, para que possam aceder ao 

direito que lhes assiste de continuidade do seu percurso escolar. --------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que o facto de ainda não possuírem informação consistente sobre o 

assunto, poderá proporcionar uma decisão mal formada e, bem assim, considerou que a 

aprovação da proposta apresentada pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária, com a 

assunção pelo Município de Odemira da despesa com a terceira turma, poderia fragilizar as 

negociações que decidirem efetuar.-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, em relação à Carta Educativa do Município de Odemira, relembrou que 

se tratava de um documento previsional e, tendo em conta o atual contexto social do território, 

com alterações constantes na população, era imprevisível constarem os dados completamente 

atualizados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

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

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

pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. -------------  

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

 ---------- Antes de se passar para o tratamento do ponto seguinte, os Membros Manuel Coelho, 

Manuel Penedo e Maria Moreira, eleitos pelo Partido Socialista, declararam impedimento por 

pertencerem/ serem familiares de membros da Direção a/de uma das Associações em causa, 
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não podendo participar na apreciação e deliberação do assunto, o qual foi aceite, tendo os 

referidos Membros saído de sala. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto um: PROPOSTA N.º 12/2020 P - APROVAÇÃO DA MINUTA DE 

PROTOCOLO A CELEBRAR COM AS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE 

BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0228-2020 - PROPOSTA Nº. 12/2020 P - APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM AS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE 

BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODEMIRA ----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 12/2020P, datada de 15 de abril de 2020, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 12/2020 P - Aprovação da Minuta de Protocolo a celebrar com as 

Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho de Odemira -----------------------------------  

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

 -----------  • Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a proteção civil é uma das atribuições dos municípios;  -------------------------------------  

 -----------  • As Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários sempre têm respondido 

às solicitações com empenho, zelo e espírito de missão; ------------------------------------------------  

 -----------  • As Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Odemira e de Vila 

Nova de Milfontes, desempenham um papel de primordial importância nos campos da proteção 

civil, do socorrismo, do transporte de doentes e no combate a incêndios, florestais ou urbanos 

na área do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  • A parceria entre a Câmara Municipal e as Associações dos Bombeiros Voluntários 

tem sido fundamental para o desenvolvimento da atividade diária dos soldados da paz, nas suas 

ações de proteção civil no concelho, proporcionando maior capacidade operativa e de 
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intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  • O Concelho de Odemira, é o maior Concelho do País em extensão territorial; --------  

 ----------  • Tem uma das maiores áreas florestais do País; ---------------------------------------------  

 ----------  • Tem uma Barragem com uma das maiores bacias hidráulicas do País além de outras 

de menor bacia; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  • Tem um Rio que o atravessa na sua quase totalidade; -------------------------------------  

 ----------  • Tem uma população residente de mais de 26.000 habitantes e que no período estival 

duplica ou mais a sua população com a cada vez maior procura pelos veraneantes; ----------------  

 ----------  • Além dos normais e naturais riscos inerentes a qualquer território, o Concelho de 

Odemira, dispõe ainda de um fator acrescido de risco, uma vez que possui mais de 50 

quilómetros de costa e mais de 10 de quilómetros de praia que, integrada numa estratégia 

valorizadora desse produto requer uma atenção especial; -----------------------------------------------  

 ----------  • Para fazer face a todas as situações acima referidas, as Associações Humanitárias 

dos Bombeiros Voluntários do concelho dispõem de escassas receitas próprias ou provenientes 

de organismos dependentes da Administração Central com tutela sobre as Corporações de 

Bombeiros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É de todo o interesse para a população do Concelho, que seja garantida a manutenção 

e melhoria dos serviços prestados por estas Corporações. ----------------------------------------------  

 ---------- Mais se considerando que: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  • Os protocolos atualmente em vigor com as corporações de bombeiros do Concelho 

já foram celebrados há mais de uma década, encontrando-se desajustados das atuais condições 

técnicas, humanas e legais; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  • As recentes recomendações do Tribunal de Contas, no que concerne à 

implementação de fórmulas de cálculo, análise, acompanhamento e controlo do financiamento 
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municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, nos termos da 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as 

minutas dos Protocolos a celebrar entre o Município e as referidas Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Odemira e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Vila Nova de Milfontes e, em caso de aprovação das mesmas, mais se propõe a sua remessa à 

Assembleia Municipal para autorização de assunção de compromisso plurianual. ------------------  

 ----------- Odemira, 15 de abril de 2020 ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

termos propostos e, bem assim, foi autorizado o Senhor Presidente da Câmara Municipal a 

outorgar os documentos em representação do Município.”----------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão questionou se os protocolos contemplavam a 

compensação da diminuição de receita que as associações de bombeiros atualmente se 

debatem, bem como o elevado estado de degradação dos respetivos equipamentos. Referiu 

ainda que o Município de Odemira tem apoiado a aquisição de veículos de transporte de 

doentes, mas considerava importante também que estivesse previsto no protocolo o apoio para 

o equipamento de combate de incêndios. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que congratulou a Câmara Municipal pela 

proposta em causa, pois considerava que era indispensável para o bom funcionamento das 

corporações de bombeiros que, especialmente neste período do ano, deviam estar operacionais. 

Congratulou ainda o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal pelo empenho nas 

negociações com as corporações de bombeiros que culminaram naquele documento. --------------  

 -----------  Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que aqueles 
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protocolos acresciam, em termos percentuais às verbas já transferidas, quarenta e um por cento 

para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira e cinquenta e oito por 

cento para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes, 

sendo que nesta última já estava incluída a comparticipação de uma nova Equipa de 

Intervenção Permanente (EIP), em funcionamento desde o final do ano passado. ------------------  

 ---------- Informou também que Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira recebia setenta e cinco por cento das verbas totais a transferir e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes os restantes vinte e cinco 

por cento, tendo sido considerados critérios como a área, os habitantes, aglomerados, rede 

viária, linha de costa, áreas florestais, número de viaturas e de operacionais, e instalações. ------  

 ---------- Por último, informou que os Protocolos em causa foram elaborados tendo por base 

também as recomendações do Tribunal de Contas e não impediam o Município de Odemira de 

efetuar apoios pontuais se isso viesse a ser necessário. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ---------- Voltaram a entrar na sala os Membros Manuel Coelho, Manuel Penedo e Maria 

Moreira.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 14/2020 P - FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO 

COORDENADOR DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL: Foi presente a proposta que 

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0333-2020 - PROPOSTA N.º 14/2020 P - FIXAÇÃO DA 
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REMUNERAÇÃO DO COORDENADOR DE PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL -------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 14/2020 P, datada de 15 de junho, proveniente do Gabinete 

de Apoio à Presidência, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 14/2020 P - Fixação da Remuneração do Coordenador de Proteção Civil 

Municipal -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conforme estabelece o artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, em cada 

município deve existir um Coordenador Municipal de Proteção Civil (COMPC) que atua 

exclusivamente no âmbito territorial do respetivo município. ------------------------------------------  

 ----------- O COMPC depende hierárquica e funcionalmente do Presidente da Câmara 

Municipal, a quem compete a sua designação, em comissão de serviço, pelo período de três 

anos. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A designação do COMPC ocorre de entre indivíduos, com ou sem relação jurídica de 

emprego público, que possuam licenciatura e experiência funcional adequadas ao exercício 

daquelas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto e tendo em conta:  --------------------------------------------------------------  

 -----------  - O quadro legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A obrigação de cumprir a recomendação constante do Relatório do Tribunal de 

Contas que determina o dever de designar um Coordenador Municipal de Proteção Civil para o 

Município de Odemira, devendo previamente ser definido o seu estatuto remuneratório; ---------  

 -----------  - Que o estatuto remuneratório do COMPC, compete à Câmara Municipal deliberar, 

sob proposta do Presidente da Câmara Municipal, podendo equipará-lo, apenas para tal efeito, à 

remuneração de um dos cargos dirigentes da respetiva Câmara Municipal; --------------------------  

 ----------- Considerando ainda, o n.º 6 do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro 

que prevê a possibilidade do COMPC auferir despesas de representação, nos termos da lei, 

desde que previamente autorizadas pela Assembleia Municipal; ---------------------------------------  
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 ---------- Tenho a honra de propor à Exª Câmara Municipal que o vencimento do COMPC seja 

equiparado ao de Chefe de Divisão (Dirigente Intermédio de 2.ºgrau) do Município, conforme 

n.º 5 do artigo 14.º-A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, sendo que em caso de aprovação, 

a presente proposta seja remetida à Assembleia Municipal para autorização de direito a 

despesas de representação, nos termos legais. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 15 de Junho de 2020 -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 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 três membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

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

PESSOAL: PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2020: Foi presente a 

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

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0304-2020 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

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

PARA 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2069/2020, datada de 01 de junho de 2020, proveniente 

da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que seguidamente se 
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transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PESSOAL/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS -------------------------  

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

Mapa de Pessoal com as alterações propostas, elaborado de acordo com o disposto nos art.ºs 

28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com o art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

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

12-A/2008 (LVCR), de 27/02 (com exceção das normas transitórias abrangidas pelo art.ºs 88.º 

a 115.º), permanecendo em vigor o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, que procedia à 

adaptação da LVCR à administração local. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito das Autarquias Locais, a presente Alteração está sujeita a autorização 

prévia do dirigente máximo do serviço e à submissão do assunto a deliberação do órgão 

executivo, sendo ainda a proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal submetida a aprovação do 

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

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

2020 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): ---------------------------------------------  

 ----------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria: ------------------------  

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

Municipal realizada em 28 de novembro, com proposta de aprovação tomada em reunião 

extraordinária da Câmara Municipal realizada a 31 de outubro do ano transato, procedeu-se à 

afetação de trabalhadores, às unidades orgânicas para as quais transitaram, dando-se assim 

cumprimento aos Despachos n.º 2103/2019 P, de 10 de dezembro, n.º 2101/2019 P, de 26 de 

novembro, n.º 2098/2019 P, de 22 de novembro, n.º 30/2020 V-DBSL, de 29 de abril e n.º 
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41/2020 V-DBSL, de 15 de maio, promovendo-se desta forma um ajuste dos recursos humanos 

após ponderação das necessidades dos serviços. Estas situações de mobilidade interna a operar 

na mesma carreira e categoria, dentro do mesmo órgão ou serviço, podem consolidar-se, a todo 

o tempo, por decisão do dirigente máximo do serviço. (n.º 1/art.º 99.º da LTFP). Quando haja 

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

eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a 

mobilidade, podendo esta operar-se dentro do mesmo órgão ou serviço conforme o disposto no 

art.º 92º da LTFP.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: --------------------------------------------------------  

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

Pessoal, pelos motivos e ocorrências devidamente apresentados na informação e no Mapa de 

Pessoal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fluxo de Entradas e Saídas de trabalhadores - Mapa de Pessoal 2020 ---------------------  

 ---------- Entradas – 12 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saídas – 14 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Número Total de Ocorrências - 26 --------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.3 Postos de Trabalho “virtuais/cativos”: -----------------------------------------------------  

 ---------- Na contabilização dos postos de trabalho não foram apurados os trabalhadores que se 

encontram provisoriamente em exercício de funções ao abrigo de figuras de mobilidade geral 

ou providos em cargos em regime de comissão de serviço. Estes postos de trabalho 

“virtuais/cativos”, estão relacionados com o serviço e/ou carreira de origem dos trabalhadores 

que se encontram presentemente numa das seguintes situações: ---------------------------------------  

 ----------  - Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços em outra entidade; ----------------  

 ----------  - Em Regime de Licença sem Remuneração superiores a 12 meses; ----------------------  

 ----------  - Em exercício de cargo dirigente no Município de Odemira ou em outra entidade; ---  
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 -----------  - Em cargo de nomeação/designação (por exemplo, membro de gabinetes) ou eleito 

em outra entidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em Procedimento Concursal em outra entidade (em período experimental). -----------  

 ----------- 2. Criação de Postos de Trabalho por Procedimentos Concursais ou por Recurso a 

Reservas de Recrutamento: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: --------------------------------------------------------------  

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

nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados para constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado e determinado, perfazendo um 

total de 3 postos de trabalho a prover mediante os seguintes procedimentos: ------------------------  

 ----------- 1 Procedimento Concursal por Contrato por Tempo Indeterminado de Técnico/a 

Superior em Engenharia Civil na DOM; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 Procedimento da BEP – Mobilidade Intercarreiras (regularização de situação) de 

Técnico/a Superior em Engenharia Civil, em que a produção de efeitos se concretizou a partir 

de 01.03.2020 na DIL; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 Procedimento de Reserva de Recrutamento (Aviso n.º 2267/2020 de 10.02.2020 – 

DR n.º 28) de Assistente Técnico/a na DDSC. ------------------------------------------------------------  

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

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

situações apresentadas no quadro referente à criação de postos de trabalho, para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, apenas terão expressão nos 

procedimentos da DOM e da DDSC a partir do próximo ano de 2021, enquanto o procedimento 

da DIL, para regularização de situação, não haverá qualquer acréscimo de encargo financeiro. --  

 ----------- II - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL ---------------------------  

 ----------- 1. Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal 2020 em vigor, 
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apresenta-se nesta informação a alteração nos termos e conforme determinado superiormente, 

não se procedendo à extinção de qualquer posto de trabalho constante do Mapa de Pessoal em 

vigor. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

do órgão executivo, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020 será afixada no edifício 

da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município.".-----------------------------------------------  

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

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

Funções Públicas, em matéria de Gestão de Recursos Humanos e Mapas de Pessoal, propõe-se 

a aprovação da Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 2020, bem como a sua remessa ao 

órgão deliberativo municipal para os mesmos efeitos. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto quatro: PROJETO DO REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0169-2020 - PROJETO DO REGULAMENTO DE 

ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1142-2020, datada de 10 de março de 2020, elaborada 
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pelo Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, bem como o 

Projeto do Regulamento de Estacionamento do Município de Odemira, elaborado de forma a 

uniformizar e substituir os dois Regulamentos Municipais existentes, nomeadamente o de 

Atribuição de Estacionamento e o de Estacionamento de Duração Limitada e, bem assim, para 

fazer face às alterações legislativas, sendo necessário atualizar algumas matérias que se 

encontravam desatualizadas ou mesmo omissas.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Mais refere a supra informação que o referido Projeto foi analisado e revisto pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica. -----------------------------------------------------------------  

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do Regulamento de Estacionamento do Município 

de Odemira, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para o mesmo efeito. --------------   

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que questionou se estava equacionada a colocação no 

imediato de parquímetros, uma vez que essa possibilidade estava contemplada no 

Regulamento. Considerou ainda que em termos gerais aquele Regulamento poderia vir a 

resolver algumas dificuldades em ternos de estacionamento, especialmente nas épocas de mais 

pressão sobre as zonas mais influenciadas pelo turismo. ------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que referiu que aquele 

Regulamento vinha contemplar um conjunto de situações novas, sendo uma delas o 

estacionamento pago e as zonas de condicionamento automóvel com a possibilidade de acesso 

a títulos específicos (dando como exemplo zona para residentes). Referiu ainda que pelo facto 

de o Regulamento prever parquímetros, a sua implementação não seria imediata e tinha de ser 

ponderada pelos Órgãos Municipais. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 
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Teotónio, que referindo-se ao artigo quadragésimo primeiro do Regulamento, sobre “Agentes 

de fiscalização”, perguntou se a Câmara Municipal estava a equacionar constituir equipas para 

fiscalização do cumprimento daquele regulamento ou até de outras normas municipais que se 

encontravam em vigor. Considerou que seria importante a criação de equipas de fiscalização de 

outras matérias para além do setor de obras. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que no 

momento não estava previsto no quadro de pessoal do Município de Odemira o reforço para 

constituição de equipas de fiscalização. Informou ainda que o artigo quadragésimo primeiro 

daquele Regulamento vinha na sequência das novas áreas de competência municipal, que 

incluíam a fiscalização no estacionamento em zonas urbanas e em parque concessionados. ------  

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

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

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

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

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

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

 ----------- A Senhora 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 cinco: ALTERAÇÃO AO ANEXO II DO RUEMO - REGULAMENTO 

N.º364/2010, NA REDAÇÃO DADA PELO REGULAMENTO N.º 527/2019 - NORMAS 

TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS EM 

FORMATO DIGITAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  
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 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0326-2020 - ALTERAÇÃO AO ANEXO II DO RUEMO - 

REGULAMENTO N.º 364/2010, NA REDAÇÃO DADA PELO REGULAMENTO N.º 527/2019 

- NORMAS TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS EM FORMATO DIGITAL ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2123-2020, datada de 04 de junho de 2020, da Divisão 

de Licenciamento e Gestão Territorial, com a proposta de alteração ao Anexo II do RUEMO- 

Regulamento n.º 364/2010, na redação dada pelo Regulamento n.º 527/2019, no que se refere 

às normas técnicas para instrução de processos de operações urbanísticas em formato digital - 

Características, especificações e organização dos ficheiros (nomenculaturas). ----------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra, no Despacho do Senhor Vereador Pedro Ramos, 

que "relativamente às Nomenclaturas, e tratando-se de meras questões de organização (de 

processos e de serviços), entende-se que as mesmas são da competência da Câmara Municipal 

(entendimento igualmente corroborado pela consultora jurídica Doutora Dulce Lopes). Assim, 

e de forma a agilizar esta e futuras alterações que são de caráter eminentemente técnico/ 

informático, propõe-se destacar as referidas Nomenculaturas em anexo ao Regulamento, 

modifica-las por deliberação da Câmara Municipal e divulgá-las em edital/ site do Município.” 

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

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para aprovação da alteração o 

respetivo regulamento”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que perguntou se já estava equacionado o tipo de 

formato digital para entrega dos documentos e se a partir do dia um de julho próximo já não 

poderiam entregar o processo em suporte de papel. ------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que tinha sido 

adquirida uma plataforma eletróncia (epaper) que irá receber todos os processos de forma 
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desmaterializada. Considerou que aquele procedimento permitirá, de uma forma mais célere e 

mais económica aos projetistas, a entrega da documentação e, bem assim, ao nível dos serviços 

municipais facilitará a análise e o arquivo do processo. -------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que quando a plataforma estiver a funcionar em pleno não será 

permitida a entrega de processos em suporte de papel, no entanto, durante o período 

experimental e em situações excecionais, o Regulamento previa a entrega de outra forma. -------  

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

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

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

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

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

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

 ---------- Antes de se passar para o tratamento do ponto seguinte a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal, declarou impedimento por ser familiar do Sócio Gerente da empresa em 

causa, não podendo participar na apreciação e deliberação do assunto, o qual foi aceite pela 

Primeira Secretária da Mesa deste Órgão que ficou a presidir a reunião, em substituição da 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal que saiu de sala. Declarou igualmente 

impedimento pelos mesmo motivos o Senhor Francisco Martins, eleito pelo Partido Socialista, 

o qual foi aceite, tendo o Membro saído de sala. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE 

ELETRICIDADE, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA, PARA O 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para autorização do Compromisso 

Plurianual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0164-2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 
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NA ÁREA DE ELETRICIDADE, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA, PARA O 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL -------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 609/2020, datada de 07 de fevereiro de 2020, 

proveniente do Setor de Gestão do Espaço Público e Jardins, elaborada pelo júri do 

procedimento, na qual consta o projeto de decisão relativo à aquisição de serviço de 

consultadoria na área de eletricidade, na modalidade de contrato de avença para o Município de 

Odemira, do qual se conclui que é intenção adjudicar a referida aquisição a Cetelmira - Centro 

Técnico de Eletricidade do Mira, Lda., pelo valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), 

valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, correspondente ao valor a pagar pela 

execução 36 prestações objeto do contrato. ----------------------------------------------------------------  

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

compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal, nos 

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

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

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

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

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que informou que na documentação sobre o 

assunto em causa não estava bem definido qual era o objeto de concurso, considerando que se 

encontrava impreciso na descrição e no conteúdo funcional. Por último, perguntou se o 

Município de Odemira tinha algum engenheiro eletrotécnico no seu quadro de pessoal. -----------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que perguntou se aquele assunto tinha sido 

encaminhado para a Assembleia Municipal autorizar o compromisso plurianual ou para aprovar 

a aquisição do serviço. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que o 

Município de Odemira não tinha no seu quadro de pessoal ninguém a desempenhar aquela 

função e que o assunto tinha sido submetido à Assembleia Municipal para autorização da 

despesa plurianual. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Reconheceu que na documentação enviada à Assembleia Municipal não estava bem 

descrito o objeto do concurso e esclareceu que a função em causa destinava-se à consultadoria 

em todas as questões relacionadas com matéria elétrica, incluindo a assinatura da 

documentação necessária para se efetuar ligações elétricas, a elaboração de alguns projetos 

elétricos e à responsabilidade técnica em ligações necessárias. ----------------------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

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

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

 ---------- Voltaram a entrar na sala a Presidente da Assembleia Municipal e o Senhor Francisco 

Martins.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi 

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

documentos desta sessão, para autorização do Compromisso Plurianual: ----------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0289-2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE 

CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL: -------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação n.º 1808-2020, datada de 14 de maio de 2020, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

Contrato na modalidade de Avença com "Veiga e Moura & Associados - Sociedade de 

Advogados, RL", pelo período de um ano.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi igualmente presente a informação n.º 1938/2020, datada de 21 de maio de 2020, 

elaborada pela Divisão de Gestão Interna, referente à obrigação da autorização prévia do 

compromisso plurianual para a aquisição supra pela Assembleia Municipal, nos termos da 

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

22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- Ponto oito: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA NO 

DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO - 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para autorização do Compromisso 

Plurianual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0290-2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 
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JURÍDICA NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANÍSMO - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO 

PLURIANUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1810/2020, datada de 14 de maio de 2020, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

Contrato na modalidade de Avença com a empresa "Dulce Lopes, Lda.", pelo período de um 

ano.  ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi igualmente presente a informação n.º 1940/2020, datada de 21 de maio de 2020, 

elaborada pela Divisão de Gestão Interna, referente à obrigação da autorização prévia do 

compromisso plurianual para aquisição supra pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 

17 de março.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto nove: DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA INTEGRAR A EQUIPA 

DE ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2020, 

DE ACORDO COM O N.º 1 DO ART.º 10.º DAS RESPETIVAS NORMAS DE 
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FUNCIONAMENTO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0250-2020 - INDICAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA A 

COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2020   

 ----------- Foi presente a informação n.º 1487, datada de 14 de abril de 2020, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Eleito Local, na qual consta que o Município de Odemira, através do 

Programa Odemira Participa, iniciou em 2020 a sua 10.ª Edição do Orçamento Participativo 

Municipal (OP 2020), o qual será temático alusivo ao ambiente e alterações climáticas. ----------  

 ----------- Consta ainda da citada informação que de harmonia com o número 1, do artigo 10.º 

das Normas de Funcionamento do OP 2020, a Comissão de Análise Técnica é nomeada pelo 

Presidente da Câmara, sendo composta por um Vereador, que preside, três Técnicos Municipais 

e um Cidadão designado pela Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a remessa do presente assunto à Assembleia Municipal 

para a designação do referido cidadão. ---------------------------------------------------------------------  

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

remessa do assunto à Assembleia Municipal para a indicação do referido cidadão.” ---------------  

 ----------- A Mesa da Assembleia Municipal rececionou as seguintes propostas para a 

designação do cidadão em causa: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Proposta escrita dos eleitos pelo Partido Socialista (P.S.): “De acordo com o 

ponto 1, do artigo 10º das Normas de Funcionamento do Orçamento Participativo Municipal, os 

eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal propõem o seguinte cidadão para a 

integrar a Comissão de Análise Técnica: -------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Isabel Vieira da Silva Palma Raposo, residente em Vila Nova de Milfontes, mestre 

em ciências farmacêuticas e engenharia do ambiente, farmacêutica, consultora na área da 

educação ambiental e científica e voluntária da Associação Portuguesa de Lixo Marítimo.”. -----  
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 ---------- 2. Proposta verbal dos eleitos pelo Partido Social Democrata (P.S.D.): Indicaram a 

Senhora Telma Freitas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Proposta verbal do eleito pelo Bloco de Esquerda (B.E.): Indicou o Senhor 

Pedro Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das propostas em causa, por 

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o seguinte 

resultado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: cinco; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos nulos: três; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor:1. Proposta do P.S.: vinte; -------------------------------------------------------  

 --------------------------- 2. Proposta do P.S.D.: dois; -----------------------------------------------------  

 --------------------------- 3. Proposta do B.E.: três. --------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foi designada por maioria relativa a Senhora Isabel Vieira da 

Silva Palma Raposo, proposta pelos membros eleitos do Partido Socialista. ------------------------  

 ---------- Ponto dez: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

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

trinta e um de maio 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. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ---------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 
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cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

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

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

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

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

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ------------------------------------  

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

por encerrada a sessão era uma hora e cinquenta e um minutos do dia vinte e sete de junho do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente Ata que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. --------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

 

 


