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 ---------- ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

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

 ---------- Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-

se no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a primeira reunião da sessão ordinária de 

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

Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves 

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

Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Assembleia Municipal, realizada no dia 07 de dezembro de 2020. ------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: 2ª Modificação Orçamental - 2021: 1ª Alteração permutativa ao 

Orçamento da Receita, 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 1ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 1ª Alteração Modificativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Medidas Municipais de Apoio na resposta ao Estado de Emergência 

devido à Covid-19: ratificação e recolha de contributos relativos à regulamentação das medidas 

a implementar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto três: Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz, dados e televisão, com 

gestão e manutenção, para o Município de Odemira: Assunção de Compromisso Plurianual: 

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

 ----------- Ponto quatro: Aquisição de eletricidade para instalações do município de Odemira 

alimentadas em baixa tensão normal e iluminação pública, ao abrigo de acordo quadro 

celebrado pela CC-CIMAL: Assunção de Compromisso Plurianual: apreciação e deliberação.---  

 ----------- Ponto cinco: Proposta de Adenda ao Protocolo de Colaboração no âmbito da 

Educação: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------  

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

alteração ao Mapa de Pessoal para 2021: apreciação e deliberação. -----------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Projeto do Regulamento de Estacionamento do Município de Odemira: 

Aprovação Definitiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Informação Económica e Financeira - 1º Semestre de 2020: apreciação 

nos termos da na alínea d) do n.º 2 do artigo77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------  

 ----------- Ponto nove: Ação de controlo ao Município de Odemira: apreciação nos termos da 

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

 ----------- 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 REUNIÃO ---------------------------------------  

 ----------- Compareceram a esta reunião trinta e quatro membros, 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, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma 
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Quaresma, José Manuel Francisco da Silva, José Manuel da Silva (Secretário da Junta de 

Freguesia de Vale de Santiago, em substituição do Senhor Florival Matos Silvestre, Presidente 

da referida Junta de Freguesia), Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, 

Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria da 

Graça Fernandes, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa 

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

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

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

Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera 

Lúcia Montes Raposo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

da Graça Fernandes que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e septuagésimo nono, da 

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

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

substituir o Senhor Manuel da Silva Cruz, eleito pela Coligação Democrática Unitária; e ao 

Senhor José Manuel Francisco da Silva que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e 

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

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

janeiro, se encontra a substituir a Senhora Maria Luísa Vilão Palma, eleita pela Coligação 

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

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

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



-4- 

26-02-2021 

 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: José Alberto 

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

Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Pedro Miguel Viana Rebelo 

Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se às faltas registadas nas sessões ou reuniões anteriores verificou-se que 

não se registaram faltas injustificadas à sessão ordinária de dezembro realizada no dia sete de 

dezembro do ano transato. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ Nos termos da alínea a) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação dada pela Lei número um 

A barra dois mil e vinte e um, datada de treze de janeiro, a intervenção do público foi permitida 

através do envio da respetiva comunicação que pretendesse efetuar aos serviços de apoio à 

Assembleia Municipal. Registaram-se as seguintes intervenções: -------------------------------------   

 ------------ 1. O Movimento Juntos pelo Sudoeste, enviou o email intitulado “Atualização das 

previsões de água, precipitação e reservas na barragem de Santa Clara para 2021, 2022 e anos 

seguintes”, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ “Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal do Município de Odemira, Dra. 

Ana Aleixo, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Tendo o movimento Juntos Pelo Sudoeste acesso à atualização do relatório 

climatológico anual do IPMA de 2020, tomámos a liberdade de cruzar esta informação com os 

dados atuais sobre a Barragem de Santa Clara, donde resultou a informação que agora 

enviamos em anexo e que muito nos preocupa. Esta informação já tinha sido enviada à reunião 

do Executivo Municipal a 4 de Fevereiro de 2021. Neste âmbito, temos duas questões para nós 

fundamentais, que são as seguintes: -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 1 - Como sabemos que o Município de Odemira está a acompanhar diariamente a 

situação e teve no passado dia 19/02/2021 uma reunião do Conselho Estratégico da Associação 

de Beneficiários do Mira, onde abordou a temática e solicitou dados, com vista a uma posterior 

tomada de posição do Executivo Municipal, gostaríamos pois de ser informados quanto ao 

resultado dessa reunião, assim como conhecer essa tomada de posição do Executivo Municipal 

na sequência dessa reunião, com vista a defender prioritariamente o abastecimento público das 

populações, em detrimento do abastecimento para irrigação, que infelizmente tem levado a 

Barragem de Santa Clara a níveis baixíssimos, difíceis de repor. --------------------------------------  

 ----------- 2 - Igualmente, também nos interessa saber qual a posição e respostas que o 

Executivo Municipal tem tido por parte da APA - Agência Portuguesa de Ambiente 

relativamente à gestão e situação da Barragem de Santa Clara, no sentido de uma maior 

proteção da água para abastecimento público. Se vai haver alguma restrição e eventuais cortes 

ao abastecimento de água para irrigação, por parte da Associação de Beneficiários do Mira aos 

seus associados e de que modo essas medidas restritivas, a existirem, podem resolver o 

problema de água potável de superfície da Barragem de Santa Clara num futuro próximo, dada 

a provável escassez de água prevista nos documentos anexos, se o regime do consumo 

continuado de água se mantiver como até aqui, e tendo em conta os anos de muito pouca 

pluviosidade que nos esperam. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aguardamos pois uma posição oficial do Executivo do Município de Odemira, com a 

certeza que os interesses em proteger o bem público que é o recurso água para as populações, 

estará à frente de quaisquer interesses económicos e privados de entidades e empresas 

agroindustriais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os melhores cumprimentos e em representação do Movimento Juntos Pelo 

Sudoeste”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, foi informado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal o 
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seguinte: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ • No dia 04 de fevereiro 2021, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

em reunião ordinária da Câmara Municipal, que estava agendada a realização para o dia 19 de 

fevereiro de 2021 da primeira reunião do Conselho Estratégico da Associação de Beneficiários 

do Mira (ABM), para a qual já tinha confirmado a presença. No entanto, dois dias antes da 

realização da referida reunião, foi comunicado o seu adiamento para o dia 09 de abril, por 

decisão da maioria dos seus membros, devido às atuais condicionantes relacionadas com a 

Covid-19.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ • O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a Câmara Municipal não 

tomou uma posição pública na reunião do Coletivo, face à proximidade dessa reunião do 

Conselho Estratégico, onde certamente teriam acesso aos dados mais recentes sobre a gestão da 

albufeira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ • O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou, ainda, que até à data não 

recebeu qualquer resposta por parte da Agência Portuguesa de Ambiente (APA) ou da 

Comissão Nacional da Seca, apesar das insistências.  ----------------------------------------------------  

 ------------ • Referiu, também, que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal tinha 

participado recentemente na última reunião da Assembleia-Geral da ABM, onde foi debatida a 

preocupação quanto à falta de água, bem como aprovadas medidas restritivas para o presente 

ano, reunião essa, onde foi referido que seriam disponibilizados apenas vinte e cinco milhões 

de metros cúbicos de água em 2021, sujeitos a rateio. ---------------------------------------------------  

 ------------ • Reiterou que a gestão da água da Barragem de Santa Clara é da responsabilidade da 

APA e da ABM, a quem competia a elaboração de um Plano de Contingência, do qual devem 

constar os usos e as opções de distribuição da água, opções essas que deverão ser tomadas, por 

esta entidade, para curto prazo, enquanto que, à APA, compete elaborar o Plano de 

Contingência a médio e longo prazo. Reforçou a necessidade de se implementar, no futuro, 
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uma solução alternativa para adução de água para consumo humano a médio prazo, através da 

construção de uma conduta fechada, autónoma, a partir da Barragem de Santa Clara até São 

Teotónio, com vista a garantir a entrega e a segurança da qualidade da água para consumo 

humano, bem como um plano de realização de investimento para redução de perdas e 

otimização da gestão da água. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Por último, considerou pertinentes as questões apresentadas pelo Movimento Juntos 

pelo Sudoeste, mas relembrou que a Lei da Água previa a suspensão do uso para outras 

atividades, limitando-o ao abastecimento público, quando a reserva na albufeira atinja os trinta 

por cento. Caso não exista um plano de contingência terá de ser essa a aplicação a fazer nos 

termos da Lei. Nesta conformidade, informou que a posição que a Câmara Municipal tem 

tomado tem por base exigir um plano de curto prazo e a elaboração de um plano de médio e 

longo prazo que incluam, entre outras matérias, como seriam minimizados os desperdícios, 

otimizada a utilização da água, racionalizados os usos e quais os limites das atividades que 

poderão beneficiar desse abastecimento, quando e se for necessário, se tenham de tomar 

medidas restritivas e isso deve acontecer antes de chegar à cota 109, limite a partir do qual há 

muita incerteza e desconhecimento sobre os custos e a solução técnica para extrair a água da 

barragem, não obstante ter nessa cota ainda uma reserva superior a 30%. ---------------------------  

 ----------- 2. O Senhor Falk Stephan, enviou o email intitulado “Estrada Municipal 501”, que se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Bom Dia, ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Venho por este meio chamar a vossa atenção para o péssimo estado do piso da 

estrada municipal 501, nomeadamente o troço entre o cruzamento de Casa Nova da Cruz e a 

Relva Grande, onde há buracos muito perigosos. Não só pode-se arruinar a própria viatura 

como, se pisar, mormente de noite, quando são mal visíveis, um ciclomotorista num deles, isso 

pode acabar fatal. Ainda mais, quando, em tempos de chuva, os buracos enchem-se e assim, 
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não se pode julgar a profundidade desses buracos. -------------------------------------------------------  

 ------------ Urge atuar!!! ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Falk Stephan”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Apreciado o assunto, foi informado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

que está previsto na Modificação Orçamental, cujo assunto consta da Ordem de Trabalhos da 

presente sessão, um reforço da verba que se destina à reparação de um troço da “Estrada 

Municipal 501”. O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou, igualmente, à Vereadora 

Raquel Domingos, presente na sala, e responsável pelo Pelouro, que acompanhasse este 

processo e fosse ao local avaliar a situação atual da via. -------------------------------------------------  

 ------------ 3. O Senhor Luís Franganito, enviou o email intitulado “Evolução descontrolada da 

estufas”, que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ “Bom dia --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Venho por este meio questionar se existe legislação para proteger os moradores da 

evolução descontrolada e sem lei das estufas e atividades relacionadas? -----------------------------  

 ------------ A questão surge depois de há uns dias um dos Sr produtores decidir vir despejar 

rulotes e mais rulotes de restos de plantas no Vale Figueira num terreno que lhe pertence mas 

fica no meio de dois montes onde vivem dezenas de pessoas e algumas crianças, tapando 

inclusive o acesso a entrada para alguns habitantes. ------------------------------------------------------  

 ------------ Para além disto fazem queimadas destes ditos detritos a céu aberto a uma distância 

de 50m que durante dias arde e liberta um cheiro horrível. ---------------------------------------------  

 ------------ Se não há legislação penso que deveria ser criada para proteger as pessoas e o meio 

ambiente.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Obrigado --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Cumprimentos -------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ Luis Franganito”. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, foi informado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

que a denúncia apresentada será encaminhada para os Serviços de Fiscalização da Câmara 

Municipal, para os devidos efeitos. Mais esclareceu o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

que poderá ainda o munícipe apresentar a referida reclamação junto do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entidade a quem compete, em primeira 

instância, efetuar a fiscalização na referida zona, bem como do Serviço de Proteção da 

Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana. --------------------------------  

 ----------- Neste momento, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos 

Membros presentes a possibilidade de se alterar o tratamento dos assuntos constantes na Ordem 

do Dia, interrompendo-se aqui o Período de Intervenção do Público, para se iniciar as 

apresentações previstas no ponto três do Período Antes da Ordem do Dia, uma vez que já se 

encontravam online, via zoom, os representantes das respetivas empresas, tendo esta alteração 

sido aprovada por consenso. Nesta conformidade passou-se de imediato para o referido 

momento, ficando por debater no Período de Intervenção do Público a Exposição enviada por 

email pelo Senhor Gabriel Dias, sobre “Abertura da Chamada Pesca Lúdica”. ---------------------   

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

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

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

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

 ----------- a) PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE FRACIONAMENTO ILEGAL DA 

PROPRIEDADE RÚSTICA DE VILA NOVA DE MILFONTES: APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PLANO: A proposta de Plano foi apresentada pela empresa GeoAtributo. -----  

 ----------- Seguiram-se as intervenções dos Membros da Assembleia Municipal de Odemira. ---  

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

Teotónio, que perguntou qual o número de lotes que ficariam disponíveis para o Município de 
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Odemira colocar no mercado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Foi informado pela empresa GeoAtributo que esse número iria depender da decisão 

dos Órgãos Autárquicos do Município de Odemira, no entanto a empresa tinha calculado que 

depois dos realojamentos necessários, poderiam ficar livres cerca de setecentos e cinquenta 

lotes, cabendo depois ao Município de Odemira decidir quantos pretende cativar para 

finalidades sociais e para intervenção faseada no mercado. Se fosse metade desses lotes 

estariam em causa entre trezentos e quatrocentos lotes para venda no mercado e 

autofinanciamento parcial da operação. --------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que lamentou que a informação apresentada não tivesse sido facultada aos 

Membros da Assembleia Municipal, relembrando que como Presidente da Junta de Freguesia 

que abrangia aquela zona era dos mais interessados e preocupados com este assunto. 

Seguidamente questionou qual seria o tratamento das situações em que as pessoas não eram 

legítimas proprietárias dos terrenos, mas estavam na posse deles, alguns antes de “Vinte e 

Cinco de Abril de setenta e quatro”, sem pagar qualquer renda. ----------------------------------------  

 ------------ A empresa GeoAtributo informou que as situações relativas às habitações foram 

identificadas com base nos elementos recolhidos no inquérito realizado na zona, sendo o 

universo bastante díspar, pois existem situações de primeira habitação ou permanente, outras de 

segunda habitação, outras de ocupação completamente clandestina. Referiu ainda que a 

aplicação do Plano, o tratamento das situações diferenciadas e até a forma de apoio às famílias, 

dependerá da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que esta 

apresentação veio no seguimento de várias questões/ solicitações efetuadas na Assembleia 

Municipal, quer pelo Senhor João Quaresma, quer pela bancada dos eleitos do Partido Social 

Democrata, e tem por objetivo proporcionar o acompanhamento do trabalho em curso e a 
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participação antecipada da Assembleia Municipal sobre o conteúdo atual do Plano, uma vez 

que o mesmo ainda será analisado pelo Coletivo Municipal e pelas entidades competentes que 

terão de emitir os respetivos pareceres escritos, com vista à sua apresentação e discussão 

pública, pois pretende-se que o processo seja participado. Por esse facto não tinha sido 

fornecida qualquer documentação aos Membros da Assembleia Municipal com o objetivo de se 

evitar a partilha de várias “versões draft” deste assunto muito complexo. ---------------------------  

 ----------- Considerou ainda que as perguntas efetuadas à equipa eram da competência dos 

Órgãos do Município de Odemira, uma vez que apenas cabia à equipa efetuar o levantamento e 

caracterização da situação e apresentar uma perspetiva, ou seja, uma solução urbanística, que 

está condicionada por vários diplomas de gestão territorial (Plano Diretor Municipal, Programa 

Regional de Ordenamento do Território, Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional). 

Referiu, ainda, que a tomada de posição dos Órgãos Municipais dependerá da proposta final do 

Plano, da sua regulamentação, do financiamento e da sua reafectação e terá um enquadramento 

jurídico e político. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente relembrou que a elaboração deste Plano teve como primeiro passo 

uma fotografia aérea da zona, onde estão identificadas, àquela data, as habitações existentes 

(legais ou ilegais), pelo que todas as que surgissem posteriormente não estariam refletidas 

naquele Plano e poderão contribuir para o aumento do número de demolições. Considerou que 

o esforço de realojamento era muito elevado, relembrando que da primeira Fase para a segunda 

Fase, o número de demolições duplicou por decisão das entidades competentes, que não 

concordaram com a proposta municipal, situação que iriam ainda contestar. Informou ainda que 

também iriam propor o aumento de dez para quinze hectares o espaço previsto para a 

localização empresarial. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que o trabalho desenvolvido pela 
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empresa servirá de bússola para nortear a atuação política. No entanto, reiterou a sua 

preocupação relativamente ao constante surgimento de novas habitações naquela zona, 

especialmente nas Alpenduradas, considerando que a Câmara Municipal devia ter uma 

autuação mais contundente, sob pena de se estar a agravar este processo e a execução do 

próprio Plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o Município 

tem vindo a acompanhar as situações que têm surgido de ilegalidades, tem levantado autos e 

atuado juridicamente e já procederam a algumas ações de demolição. Esclareceu ainda que o 

timing das ações de demolição difere se estiver em causa habitações construídas em solo 

municipal ou em solo privado, sendo o último mais moroso e complexo. Referiu, ainda, que a 

Câmara Municipal tem o levantamento das situações existentes naquela zona e está a tratar do 

processo para prosseguir para as ações de demolição, Porém, em algumas situações, é difícil 

identificar o proprietário do terreno e sabe-se, também, que foram interpostas providências 

cautelares contra o Município, com vista a atrasar o processo. -----------------------------------------  

 ------------  Interveio novamente o Senhor João Quaresma que relembrou que mesmo que os 

reais proprietários daquela zona fossem coniventes com as construções, tratando-se de 

construções ilegais, a Câmara Municipal tinha sempre legitimidade para atuar e eventualmente 

demolir. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal reiterou que o Município tinha a 

legitimidade e a competência atribuída pelo Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

estava a tratar dos procedimentos de demolição, mas algumas situações tiveram suspensões por 

atos jurídicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Não existindo mais intervenções sobre este assunto, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal agradeceu a apresentação efetuada pela empresa GeoAtributo e desejou 

votos de continuação de um bom trabalho.  ----------------------------------------------------------------  
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 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) PROPOSTA REVISTA DO PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO 

RÚSTICO (PIER) ENTRADA DA BARCA: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PLANO: A proposta de Plano foi apresentada pela empresa “Ventura Trindade Arquitetos”. ----  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins para congratular a empresa pelo trabalho 

desenvolvido e questionou se, nesta fase, já seria possível ter uma ideia do valor do 

investimento em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------   

   ---------- Foi informado pela empresa “Ventura Trindade Arquitetos” que a estimativa global 

de investimento era de cerca de dois milhões de euros, podendo grande parte desse valor ser 

financiado através dos fundos comunitários. --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu à Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal a oportunidade de apresentar os dois Planos à Assembleia Municipal e 

relembrou que a apresentação deste Plano vinha também no seguimento das questões/ 

solicitações apresentadas pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, relativas aos 

trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Polis. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que este tem sido um processo muito complexo e que teve várias vicissitudes 

e, por esse facto, agradeceu a toda a equipa técnica do Município de Odemira pela colaboração 

prestada na execução daquele trabalho. Informou, ainda, que se tratava de um processo que 

envolveu dez entidades, com condicionantes impostas por cerca de dezasseis planos de 

ordenamento do território, o que demonstra a complexidade do procedimento e a dificuldade de 

elaboração de uma proposta consensual. Disse também que o presente plano depende do 

Reconhecimento de Interesse Público (RIP), cuja declaração deverá ser assinada pelos 

Ministros do Ambiente e da Agricultura. Informou ainda que a elaboração daquele plano tinha 

um custo na ordem dos cem mil euros, podendo o mesmo ser alvo de financiamento 

comunitário face ao seu enquadramento. ------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Reafirmou a importância daquele plano para conclusão da reorganização de toda a 

orla costeira do concelho de Odemira, relembrando que já tinham sido efetuadas ações de 

requalificação nos Portinhos de Pesca de Azenha do Mar, de Lampa de Pombas e do Canal, 

faltando apenas executar algumas ações nas praias, designadamente no que se refere a Apoios 

de Praia no Almograve e no Malhão. -----------------------------------------------------------------------  

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

Teotónio, que disse o seguinte: “Sigla RIP em inglês é rest in peace e durante muitos anos 

pensei que a sigla fosse essa. Mas agora espero que seja Rápido, Impecável e Preciso. Depois 

desta apresentação conseguimos perceber a burocracia que envolve este tipo de situações. Um 

plano que começou em dois mil e catorze e ainda não está completo. Trata-se de um plano 

muito importante. Fiquei com uma dúvida relativa aos esgotos. Vi que tem de ser feita uma 

conduta e uma estação elevatória para bombar os esgotos até à ETAR da Zambujeira do Mar e 

era importante saber por onde irá passar porque, de um lado, temos a via pedonal (ecovia) e 

espero que em breve a estrada entre a Entrada da Barca e a Zambujeira do Mar venha a ser 

pavimentada.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O Senhor António Afonso fez a seguinte intervenção: “Não quero deixar passar este 

momento, como deputado do Partido Socialista, para louvar o que estamos a assistir aqui hoje, 

que pode parecer de somenos importância e, tal como o Senhor Presidente referiu, de facto não 

o é. E portanto, quero congratular obviamente as duas apresentações que aqui foram feitas das 

intervenções que vão estar programadas. Julgo que são essenciais, como foi referido, e muito 

relevantes do ponto de vista do ordenamento e do ambiente, mas também do próprio bem-estar 

e da saúde pública dos habitantes destas zonas que aqui foram referidas e que há muito estavam 

à espera de uma solução neste sentido. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------ É óbvio que, como o próprio Presidente disse, há aqui muito trabalho a desenvolver, 

mas obviamente, quero dar os parabéns a toda a equipa técnica e à decisão política que tornou 
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possível estarmos no momento em que estamos. É um momento muito importante apesar das 

coisas levarem tempo, pelo que já percebemos, pelas razões que muito bem conhecemos, e 

naturalmente estamos numa fase de forma, mas esta fase é muito importante exatamente para 

balizar aquilo que poderiam vir a ser problemas sérios futuros, do ponto de vista do 

ordenamento e do ambiente, que agora aqui ficam obviamente mitigados. --------------------------  

 ----------- Muitos parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos nos trabalhos e, 

obviamente louvo o que foi aqui feito”.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que disse o seguinte: “Neste estudo os autores 

assinalaram o problema ambiental grave que é a escorrência dos esgotos para o mar. Dado que, 

apesar de tudo, são poucas as habitações a escorrer os esgotos e não se sabendo qual o tempo 

que vai durar a solução final, seria tecnicamente possível uma solução intermédia que 

permitisse cessar as escorrências dos esgotos para o mar?”. --------------------------------------------  

 -----------  Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que afirmou que as duas 

soluções apresentadas na presente sessão vinham colmatar os problemas relativos a questões de 

natureza ambiental, estrutural, de planeamento e ordenamento, mas também resultava de uma 

preocupação económica, relembrando que em Vila Nova de Milfontes há algum tempo que se 

luta pela fixação de uma área empresarial e na Entrada da Barca pela manutenção e 

dinamização das atividades pesqueira e de restauração existentes na zona. --------------------------  

 ----------- Quanto á questão formulada pelo Senhor Manuel Coelho esclareceu que a maioria 

das habitações tinham fossa e que eram poucas as habitações que se encontravam nas condições 

descritas pela empresa. Informou ainda que qualquer solução para tratamento dos esgotos da 

Entrada da Barca obrigava à construção de uma estação elevatória e de um emissário ao longo 

da estrada até Zambujeira do Mar. Revelou também que dada a sensibilidade ambiental e 

proximidade das arribas, todas as entidades emitiram parecer desfavorável à construção de uma 

estação de tratamento no local. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Não existindo mais intervenções sobre este assunto, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal agradeceu a apresentação efetuada pela empresa “Ventura Trindade 

Arquitetos” e desejou votos de continuidade de um bom trabalho.  ------------------------------------  

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

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a reunião 

para um intervalo de quinze minutos, nos termos da alínea a) do número dois do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. ---------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos estiveram interrompidos durante trinta minutos pelas forças de segurança 

(dois agentes da Guarda Nacional Republicana do Posto de Odemira) para averiguação da 

legitimidade de realização desta reunião e do “ajuntamento” de pessoas no edifício municipal. 

Após esclarecimento das dúvidas aos dois agentes, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal retomou os trabalhos, passando-se ao tratamento do assunto constante no ponto um 

do Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------------------------------  

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

DE DEZEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA SETE DE 

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

 ----------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros: Dário 

Guerreiro, José Manuel Francisco da Silva, José Manuel da Silva, Maria Moreira e Nádia 
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Bértolo, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. ----------------------  

 ---------- Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: Embora todos os presentes se 

encontrassem munidos de exemplares dos mapas-resumo da correspondência recebida e 

expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal colocou os respetivos originais à disposição de eventuais interessados, para melhor 

esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração 

dos presentes o prolongamento da reunião por mais trinta minutos, nos termos do número cinco 

do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, tendo sido aprovado 

por consenso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atendendo à urgência da deliberação dos pontos números um e dois do Período da 

Ordem do Dia, foi deliberado por consenso alterar novamente a Ordem de Trabalhos, 

passando-se de imediato à apreciação e deliberação dos mesmos. -------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: 2ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 1ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO 

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

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0114-2021 - 2ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 1ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 1ª ALTERAÇÃO 
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MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

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

 ----------- Foi presente a informação n.º 566/2021, datada de 29 de janeiro de 2021, da Divisão 

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

Orçamental - 2020: 1ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Receita, 1ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento da Despesa, 1ª Alteração Modificativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 1ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 

apresenta os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 6.953.988,94 € (seis milhões novecentos e cinquenta e três mil 

novecentos e oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos); ----------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 7.000,00 € (Sete mil euros). -----------------------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 7.127.788,94 € (Sete milhões cento e vinte e sete mil setecentos e 

oitenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos); --------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 190.800,00 € (cento e noventa mil e oitocentos euros). ---------  

 ----------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 3.593.100,00 € (três milhões quinhentos e noventa e três mil e 

cem euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 169.000,00 € (cento e sessenta e nove mil euros). ---------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 3.029.000,00 € (Um milhão duzentos e sessenta e nove mil 

euros); --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 53.000,00 € (cinquenta e três mil euros). -------------------------  
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 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação.-------------------------------------------------------  

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

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

pela Coligação Democrática Unitária, devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal 

para apreciação e deliberação.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, sete votos 

contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos 

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

Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal.  

 ---------- Ponto dois: MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO NA RESPOSTA AO ESTADO 

DE EMERGÊNCIA DEVIDO À COVID-19: RATIFICAÇÃO E RECOLHA DE 

CONTRIBUTOS RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DAS MEDIDAS A 

IMPLEMENTAR: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0088-2021 - PROPOSTA N.º 1/2021 P - MEDIDAS MUNICIPAIS 

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

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 1/2021 P, datada de 02/02/2021, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta n.º 1/2021 P - Medidas Municipais de Apoio na resposta ao Estado de 

Emergência devido à Covid-19 -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Em Portugal, o surto alastrou a todo o território, registando no concelho de Odemira 
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uma intensidade menor, mas atualmente com mais de 150 infetados, 240 vigilâncias ativas, 4 

vítimas mortais e um total de casos confirmados acumulados de 703, assistindo-se a uma 

evolução do número de casos nas últimas semanas, à imagem daquilo que acontece no país. -----  

 ----------- Perante esta situação pandémica e o crescimento exponencial do número de casos, foi 

decretado em 28 de janeiro novamente o Estado de Emergência, com recomendação a todos 

para permanecerem em casa evitando o contacto social e a reforçarem as medidas de 

autoproteção, bem como o encerramento de comércios e serviços não essenciais à garantia dos 

serviços mínimos, definida a ativação de planos de contingência e decretado o reforço das 

medidas de proteção. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Este quadro, idêntico ao já vivido em 2020, mas que todos desejavam evitar repetir, 

voltou a verificar-se, encerrando escolas, cafés, restaurantes, venda a retalho, atividades 

turísticas, entre muitos outros negócios, condicionando e reduzindo ao mínimo o 

funcionamento dos serviços públicos, a mobilidade dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas 

aldeias e vilas, prevendo as autoridades que estas medidas se estendam e perdurem, por tempo 

ainda indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como consequência imediata, muitas famílias veem novamente reduzido o seu 

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

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

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

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

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

à imagem do que sucedeu em 2020. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, o Município de Odemira, em resposta ao Estado de Emergência devido ao 

Covid-19, preparou o conjunto de medidas municipais de apoio em anexo. --------------------------  

 ----------- Este conjunto de medidas será objeto de avaliação contínua podendo vir a ser 
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adicionadas outras consideradas adequadas, em cada momento, ao efetivo apoio às empresas e 

ao emprego, às instituições e aos agentes culturais e às famílias em resposta ao Estado de 

Emergência devido ao Covid-19. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal a apreciação, discussão e deliberação da 

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

 ---------- Odemira, 2 de fevereiro de 2021-----------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Foi apresentada e discutida a proposta, recolhidos contributos e deliberado, por 

unanimidade, aprovar a proposta final.” -------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal procedeu a uma explicação detalhada 

das Medidas em causa, em suporte power point. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que questionou quais os prazos previstos para a 

atribuição dos apoios em causa, designadamente a famílias e empresas, uma vez que se tratam 

de medidas de emergência e deviam evitar a morosidade na atribuição do apoio verificada no 

ano transato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, solicitou esclarecimentos sobre os critérios que estabeleceram o valor 

total de apoio para cada medida, uma vez que no ano anterior o Município de Odemira 

estipulou quinhentos mil euros para apoio às famílias e na atual proposta consta apenas 

duzentos mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, perguntou sobre a possibilidade de transferir verbas previstas numa 

medida para reforçar outro apoio, caso se constatasse essa necessidade. -----------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relembrou que no ano anterior tinha sido 

criado o Fundo Municipal de Emergência “Odemira Empreende +” ou o plano de apoio 
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excecional em resposta aos efeitos decorrentes da Covid-19. Tendo em conta que a designação 

do referido fundo de apoio se referia a um plano que já se encontrava em funcionamento 

“Odemira Empreende”, revelou que tinha dificuldades em relacionar esta medida como sendo 

de apoio excecional no âmbito da questão Covid-19. ----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, relembrou que no ano anterior existia para a medida de apoios às 

empresas uma dotação orçamental inicial no valor de setecentos e cinquenta mil euros, dos 

quais foram apenas concebidos cerca de oitenta mil euros, e para a medida de apoio às famílias 

inicialmente estava prevista a verba de quinhentos mil euros tendo apenas sido atribuídos mil e 

trezentos euros. Sendo o valor atribuído substancialmente inferior ao que estava previsto na 

dotação orçamental, perguntou qual foi o tratamento contabilístico dado à verba remanescente. -  

 ----------- Por último, referiu que o Programa em causa tinha valores definidos em termos de 

dotação inicial para cada uma das medidas de apoio previstas, pelo que questionou como 

transitariam os respetivos saldos e, em orçamento, como seriam inscritos aqueles encargos, 

designadamente se surgiam nas medidas especificas de apoio ao Covid-19 ou nas constas 

relacionadas com os Programas “Odemira Empreende +” e “Odemira Apoia +”. Solicitou ainda 

esclarecimentos sobre o tipo de taxas referidas no ponto seis do título “II. Redução e Isenção de 

Taxas, Impostos e Rendas”, aplicáveis aos taxistas do concelho. --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o prazo para 

apresentação de candidaturas para apoios às empresas e às famílias decorreria durante os meses 

de março e abril e, caso as propostas estivessem devidamente instruídas, pretendiam responder 

no prazo de vinte dias. Disse ainda que pretendiam que a apreciação e resposta fosse célere e, 

para esse efeito, as candidaturas seriam apreciadas assim que rececionadas e verificadas pelos 

serviços e, contrariamente ao ano anterior, não existiria a avaliação efetuada por um júri, sendo 

as candidaturas apreciadas e deliberadas individualmente pela Câmara Municipal, se possível e 

se a Câmara Municipal assim o entender. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por último, reconheceu que no ano anterior os valores de apoio atribuídos ficaram 

muito aquém da verba inicialmente prevista para cada medida. Sobre este assunto informou 

que, numa reunião da Câmara Municipal, foi comunicado pelas Senhoras Vereadoras Deolinda 

Seno Luís e Sara Ramos que o Estado estava a prestar apoio alimentar a cerca de quatrocentas 

famílias no concelho de Odemira e que aquele apoio já não era suficiente para abranger todos 

os pedidos recebidos. Também algumas Junta de Freguesia do concelho já estavam a prestar o 

mesmo tipo de apoio a algumas famílias. Nesta conformidade, decidiu-se articular com a 

entidade local que presta aquele apoio, bem como com as Juntas de Freguesia, uma forma de o 

Município de Odemira poder apoiar através do fundo de apoio às famílias, com vista a abranger 

o maior número de famílias com carências económicas. ------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos programas de apoio implementados no ano transato informou que ambos 

tinham um prazo de vigência e, após o seu términus, a verba não utilizada foi incluída nas 

contas do Município de Odemira. Em relação à atual proposta, referiu que o tratamento 

contabilístico do saldo de cada medida de apoio seria igual ao do ano transato, e se fosse 

necessário o reforço da verba inicialmente prevista seria submetida essa proposta à Câmara 

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

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

sido deliberado por unanimidade, com vinte e um 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 três 

membros da Assembleia Municipal, ratificar a proposta em epígrafe, devendo os contributos 

relativos à regulamentação das medidas a implementar ser enviados pelos Membros da 

Assembleia Municipal diretamente para o email da Presidência do Município de Odemira. ------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 

se realizará no dia cinco de março, conforme constava na respetiva convocatória, onde será 

dada continuidade ao tratamento dos assuntos agendados na respetiva Ordem de Trabalhos, 

designadamente à apreciação da última intervenção do público, à continuação do ponto três do 

Período Antes da Ordem do Dia e aos pontos três a dez do Período da Ordem do Dia. ------------   

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte e um 

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

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

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

por encerrada a reunião era uma hora e vinte e sete minutos do dia vinte e sete de fevereiro do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. -------------------------------  
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 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 


