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 ----------- ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL (ADIADA 

PARA MAIO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -----  

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

Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a segunda reunião da sessão ordinária de abril (adiada 

para maio) 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 quadragésimo sexto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o número um do 

artigo vigésimo do Regimento deste Órgão, bem como ao abrigo do número sete do artigo 

terceiro da Lei um A barra dois mil e vinte, de dezanove de março, alterada pela Lei número 

treze B barra dois mil e vinte e um, de cinco de abril. A presente reunião vem no seguimento da 

primeira reunião da sessão ordinária de abril (adiada para maio), que teve lugar no passado dia 

vinte e oito de maio, e pretende dar continuidade ao tratamento dos assuntos agendados na 

Ordem de Trabalhos daquela sessão. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Ordem de Trabalhos desta reunião ficou do seguinte modo: ----  

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

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

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

 --------------------------------------------(continuação) -----------------------------------------------------  

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

 ----------- Ponto um: Regularização do processo de licenciamento para Empreitada de “Adução 

a Vila Nova de Milfontes e a Castelão”, promovida pela Águas Públicas do Alentejo, S. A.: 

Declaração de Interesse Público Municipal: apreciação e deliberação. -------------------------------  
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 ---------- Ponto dois: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal: Segunda 

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

 ---------- Ponto três: Aquisição de Serviço de Consultadoria Jurídica sob a forma de avença - 

Renovação de Contrato: apreciação e autorização de Compromisso Plurianual. --------------------  

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

planeamento, ordenamento do território e urbanístico sob a forma de avença - Renovação de 

Contrato: apreciação e autorização de Compromisso Plurianual. --------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o Posto de Abastecimento 

do Município de Odemira, ao abrigo de Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL: apreciação 

e autorização de Compromisso Plurianual. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: III Plano Municipal para a Integração de Migrantes (2020-2022) – 

Odemira Integra_3G: apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: Regulamento de Obras e Trabalhos no Espaço Público relativos à 

Construção, Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de Odemira: 

Aprovação Definitiva: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: Proposta n.º 6/2021 P - Aditamento ao Protocolo de Execução do Jardim 

do Loteamento Municipal de São Luís: apreciação e deliberação. ------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: Indicação de um cidadão para a Comissão de Análise Técnica do 

Orçamento Participativo Municipal 2021. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: Término do primeiro mandato da cidadã indicada pela Assembleia 

Municipal de Odemira para a composição da Comissão Alargada da Comissão de Crianças e 

Jovens de Concelho de Odemira, nos termos da l) do n.º 1 do art.º 17.º da Lei n.º 142/2015, de 

08 de setembro que republicou a Lei n.º 147/99 de 01 de setembro. ----------------------------------  

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

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

 ----------- Compareceram a esta reunião trinta e um 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, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel Martins da Silva 

Peixeiro, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João 

Francisco Saraiva Barrancos, João Palma Quaresma, José Manuel da Silva, 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, 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, Tânia Filipa Guerreiro Ramos, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia 

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

 ----------- Não compareceram os Membros: Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia, Manuel da Silva Cruz e Teresa Alexandra Pereira 

Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. -------------------------------------  

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

 -----------  - à Senhora 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 a Senhora Maria Luísa Vilão Palma, eleita pela 

Coligação Democrática Unitária; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Tânia Filipa Guerreiro Ramos que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
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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 Nádia da Conceição Bértolo, eleita pelo 

Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - ao Senhor João Francisco Saraiva Barrancos 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 Fernanda Isabel Ramos 

Guerreiro de Almeida, eleita pelo Partido Social Democrata; ------------------------------------------  

 ----------  - ao Senhor José Manuel da Silva, Secretário da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que se encontrava a substituir o Senhor Florival Matos Silvestre, Presidente daquela 

Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte e uma horas, 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e 

Silva Domingos, Vereadora eleita pelo Partido Socialista. ---------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal informou que, inicialmente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 
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iria responder às questões que ficaram pendentes da reunião da presente sessão, solicitando aos 

membros que as mesmas fossem novamente expostas para que, seguidamente, se procedesse à 

votação dos documentos apresentados no decurso da referida reunião. ------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que questionou se, aquando da visita do Primeiro 

Ministro António Costa a Odemira, na altura da cerca sanitária às Freguesias de São Teotónio e 

de Longueira/ Almograve, lhe foi entregue o documento referente à posição unanime da 

Assembleia Municipal tomada na sessão extraordinária realizada no dia nove de maio, e qual a 

reação do mesmo. Questionou ainda se já houve alguma reação de outras entidades 

governamentais/ não governamentais sobre o mesmo documento. ------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que solicitou novamente uma resposta à sua 

questão sobre o abastecimento de água às habitações situadas na margem esquerda da Estrada 

Nacional número trezentos e noventa, sentido sul-norte, entre o troço de Alagoachos e as 

Brunheiras, relembrando que se trata de uma questão que já vem apresentando há cerca de dois 

anos. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que alertou novamente para a morosidade entre a reparação das roturas 

de água e dos respetivos arruamentos, dando como exemplo a recente rotura da conduta de 

abastecimento de água do Barranco do Carvalhal, em Odemira, cuja reparação da rotura e do 

único caminho de acesso às habitações demorou largas horas. ----------------------------------------  

 ----------- Por último, solicitou esclarecimentos relativos ao atraso no pagamento do apoio ao 

arrendamento, informando que numa situação tinha havido um atraso de dois meses, o que 

causou grande transtorno a quem necessita desse apoio para poder cumprir as respetivas 

obrigações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relativamente à resposta prestada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal na última reunião da Assembleia Municipal, relativamente a 
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sua intervenção sobre o Plano Municipal para a Integração de Migrantes, esclareceu que não se 

tinha referido àquele documento como sendo “péssimo” e o que tinha referido foi que “um 

programa de acolhimento e integração de migrantes amplamente anunciado e publicitado, 

revelou-se agora tão só um bom documento estatístico, tem esse mérito, mas de eficácia quase 

nula do ponto de vista prático na prevenção e preparação da resposta à pandemia Covid-19 no 

seio da população migrante.” Nesta conformidade, referiu que tinha reconhecido o mérito do 

documento, mas que o mesmo não tinha sido tido em conta quando foi efetuado o plano de 

intervenção para o Covid-19 pelas entidades competentes. ---------------------------------------------  

 ---------- Por último, disse que na sua intervenção tinha feito uma nota introdutória que 

culminou em quatro perguntas muito específicas que gostaria de ver respondidas, 

designadamente se após a operação de testagem e de vacinação, bem como as visitas inspetivas 

efetuadas às habitações e empresas por parte das entidades competentes, conseguiam dizer 

efetivamente quantas pessoas e empresas estão no concelho de Odemira e quais as necessidades 

habitacionais correspondentes. Perguntou ainda ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se 

estava em condições de informar quais os compromissos assumidos pelo Governo no reforço 

dos serviços locais, cuja solicitação foi endereçada superiormente por diversas vezes quer pela 

Assembleia Municipal quer pelo Executivo Municipal. ------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, para 

dar conhecimento de que finalmente os semáforos em Colos encontravam-se em 

funcionamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Manuel da Silva, Secretário da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que veio reiterar o pedido efetuado pelo Presidente daquela Junta de Freguesia ao 

Presidente da Câmara Municipal, para que fossem reparados os arruamentos daquela localidade 

e encontrada uma solução para os esgotos do Bairro localizado junto ao cemitério. ----------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que questionou novamente o ponto de situação 
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da instalação de fibra ótica no interior do concelho e, bem assim, o porquê da Biblioteca 

Municipal “José Saramago” de Odemira continuar encerrada ao público. ---------------------------  

 ----------- No seguimento das questões efetuadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto ao Relatório do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 

referido pelo João Quaresma, e sobre o qual afirmou que o Município de Odemira tinha 

comunicado àquele Instituto que não existiam necessidades de realojamento habitacional, 

informou que no dia vinte e sete de maio do ano de dois mil e dezassete o IHRU solicitou 

através de oficio o levantamento nacional das necessidades de realojamento habitacional 

existentes em cada município, tendo por base os “seguintes critérios cumulativos: construções 

que têm que ser demolidas; onde existem situações de precariedade habitacional; que 

constituem residência permanente dos agregados familiares nelas residentes”. Face àqueles 

critérios cumulativos, à data, não tinham ainda nenhuma constatação objetiva de construções a 

demolir, designadamente na Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de 

Vila Nova de Milfontes, onde sempre houve a pretensão de legalizar o maior número de 

situações possível, tendo sido essa a resposta enviada ao IRHU. Sobre este assunto, informou 

também que recentemente tinha reunido com a Secretária de Estado da Habitação, Marina 

Gonçalves, e com responsáveis do IRHU, e questionou sobre aquele levantamento tendo sido 

informando que o mesmo destinava-se essencialmente para situações relacionadas com a 

habitação em “barracas”. Informou também que tinha lamentado na referida reunião que o 

relatório não mencionasse os critérios cumulativos que estiveram na base da sua elaboração, 

por forma a tornar o documento mais objetivo e, bem assim, que tinha endereçado a todas as 

entidades com responsabilidade na matéria de habitação o esclarecimento sobre aquele 

relatório, porque pretendia que ficasse claro que o levantamento solicitado em dois mil e 

dezassete destinava-se essencialmente a resolver as situações relacionadas com as “barracas”. 
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Ainda sobre este tema informou que em dois mil e dezanove o IRHU voltou a questionar os 

municípios sobre medidas de apoio municipais no âmbito da habitação, tendo sido elencado 

pelo Município de Odemira o conjunto de medidas existentes, designadamente de apoio ao 

arrendamento, na recuperação de imóveis em núcleos antigos, na disponibilização de solo para 

fins urbanísticos a preços controlados, entre outros. -----------------------------------------------------  

 ----------  - Em relação às necessidades habitacionais atuais do concelho de Odemira, informou 

que na referida reunião com Secretária de Estado da Habitação e com o IRHU foi abordada esta 

temática, tendo a Senhora Secretária de Estado ficando responsável por identificar quais as 

situações relativas aos migrantes que residem no concelho de Odemira e os que, não residindo, 

estão temporariamente a viver e a trabalhar no território, uma vez que, após as diversas 

reuniões realizadas entre o Município de Odemira e as associações e empresas agrícolas do 

concelho, estas não conseguiram fornecer à autarquia esses dados com objetividade. Face a este 

contexto, referiu que não era possível a uma Câmara Municipal planear uma estratégia sobre 

dados que não se conhecem. Disse também que os Censos estavam a decorrer, com a 

colaboração das Juntas de Freguesia, e trariam uma informação mais clarificada sobre as 

pessoas que residiam no território e sobre as condições habitacionais. Sobre esta questão 

lamentou que, ao contrário dos últimos Censos onde foi efetuado o levantamento da população 

residente e presente nos territórios, este ano aquele levantamento apenas se baseie na população 

residente. Por último, sobre este assunto, relembrou que estava a ser desenvolvido pelo 

Município de Odemira a Estratégia Local de Habitação que incluirá entre outras, as 

necessidades identificadas nas freguesias, na AFIPR de Vila Nova de Milfontes, bem como 

todos os casos de famílias migrantes com filhos nas escolas do concelho. ---------------------------  

 ----------  - Relativamente ao número de pessoas e empresas presentes no território, informou 

que no momento não era possível à Câmara Municipal, às empresas empregadoras e às 

entidades públicas, determinar com precisão quantas pessoas trabalham no concelho de 
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Odemira. Só com o cruzamento de dados resultantes das vistorias que têm sido efetuadas no 

território pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), pela Segurança Social e pelo 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) seria possível, até ao final do mês, serem fornecidos 

dados relativos às empresas produtoras existentes no terreno porque, relativamente ao número 

de trabalhadores, não conseguiam garantir esses dados, uma vez que a maioria da contratação 

de trabalhadores é efetuada através de empresas de trabalho temporário e de prestação de 

serviços, no entanto, o levantamento de campo que está em curso poderá brevemente vir a 

concluir pela situação real nas quatro freguesias de maior concentração de atividade agrícola. --   

 -----------  - Disse também que não existiam nenhuma resposta do Governo sobre compromissos 

relativos a reforço de serviços no concelho e que, no momento, o reforço existente era no 

âmbito da Task Force e incluía os serviços do SEF, da ACT, da Autoridade de Saúde, das 

Forças de Segurança e da Proteção Civil, no entanto o Município tem vindo desde o ano dois 

mil e dezasseis a reivindicar esse reforço. ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto às questões relacionadas com as avarias nos semáforos da responsabilidade 

do Município referiu, segundo informação dos serviços municipais, que os contratos de 

manutenção terminaram no ano transato e, no momento, as reparações eram efetuadas através 

de prestações de serviços, com base em orçamentos obtidos, tendo sido efetuadas sete 

intervenções ainda no ano anterior e seis no corrente ano. Face aos atrasos verificados na 

reparação daqueles equipamentos, solicitou aos serviços que fossem estabelecidos novos 

contratos de manutenção. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em relação ao abastecimento de água às habitações entre o Galeado e as Brunheiras 

referido pelo João Quaresma, esclareceu que o levantamento efetuado junto dos moradores 

naquela zona não tinha sido uma iniciativa municipal, mas sim da Comissão de Moradores 

local. Quanto ao abastecimento referiu que já tinha dado nota na Assembleia Municipal que 

seria efetuado para breve, no entanto, a situação de pandemia veio atrasar os trabalhos. ----------  
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 ----------  - Deu nota que a situação de falta de docentes no Agrupamento de Escolas de Colos 

das disciplinas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e de Português já tinha 

sido regularizada pela DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. ------------------  

 ----------  - Relativamente à questão colocada pelo Secretário da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, informou que se tratava de uma preocupação que não tinha sido colocada na 

Assembleia Municipal, no entanto iria solicitar à Vereadora Raquel Domingos que analisasse 

ambas as situações, da reparação das ruas de Vale de Santiago e da solução para os esgotos do 

bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sobre a colocação de fibra ótica no concelho, informou que tinha havido atraso por 

parte da empresa na concretização da proposta inicial devido a falta de meios humanos, no 

entanto, relativamente à colocação da fibra ótica no interior do concelho, estava a ser 

equacionada a possibilidade de utilizarem os tri-tubos colocados aquando da instalação da 

conduta de abastecimento de água para as zonas de Colos, São Martinho das Amoreiras, Aldeia 

das Amoreiras e Amoreiras-Gare. Neste momento estavam a acompanhar o processo, o qual 

tinha de ser autorizado pela AgdA - Águas Públicas do Alentejo. -------------------------------------  

 ----------  - Informou que na visita do Primeiro-Ministro a Odemira lhe ofereceu um exemplar 

do Livro sobre os Dez Anos da Polis do Litoral Sudoeste, também com o objetivo de mostrar 

que no concelho de Odemira podiam e deviam existir outras atividades, para além da 

agricultura. Disse ainda que as tomadas de posição da Câmara Municipal e da Assembleia 

Municipal foram enviadas oficialmente e foram acusadas as receções. -------------------------------  

 ----------  - Quanto à reparação das roturas de água e do respetivo pavimento, reconheceu que 

existiam alguns atrasos, porque a equipa que efetua a reparação da rotura não é a mesma que 

repara a estrada, e tratando-se de equipas em Divisões diferentes o serviço era solicitado 

através de informações internas, o que provoca alguma morosidade no procedimento de 

programação das atividades, situação que já estava a ser analisada internamente. Disse ainda 
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que têm tido alguma carência de recursos humanos naquelas áreas e, por esse facto, tinham 

contratado alguns serviços de reparação de pavimentos face às roturas de água, conforme 

constava no relatório de atividades agendado na Ordem de Trabalhos da presente sessão. Por 

último, esclareceu que a conduta do Barranco do Carvalhal é da responsabilidade da empresa 

AgdA, S.A.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Informou que ia verificar juntos dos serviços de contabilidade o atraso no 

pagamento do apoio ao arrendamento referido pelo Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador/ Santa Maria, no entanto, adiantou que o mesmo se poderia dever ao facto de os 

serviços terem estado mobilizados para a elaboração da Prestação de Contas. ----------------------  

 -----------  - Em relação à Biblioteca Municipal “José Saramago” de Odemira, referiu que, face à 

situação pandémica vivida no concelho de Odemira, se considerou mais prudente encerrar 

aquele equipamento. No entanto, já estavam a preparar os serviços para reabrir durante o 

corrente mês, com as condicionantes impostas pela autoridade de saúde. ---------------------------  

 -----------  - Quanto à situação do Centro Escolar de São Luís, informou que foi agendada, para 

a presente semana, uma reunião entre a Vereadora Deolinda Seno Luís, responsável pelo 

Pelouro da Educação, o respetivo Presidente da Junta de Freguesia e os representantes dos pais 

dos alunos em causa, para analisarem a situação e encontrarem soluções para melhorar a 

condição de frequência do ensino, condicionado pela obra do Centro Escolar. Posteriormente 

será agendada segunda reunião, onde o Presidente da Câmara Municipal participará também, 

com vista à exequibilidade da solução encontrada. ------------------------------------------------------  

 -----------  - Relativamente aos contributos da Coligação Democrática Unitária sobre as medidas 

municipais de apoio à família informou que iria verificar junto dos serviços municipais qual o 

acolhimento dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, 
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informou que iriam proceder à votação dos documentos apresentados na última reunião daquela 

sessão, cujo resultado foi o seguinte: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. MOÇÃO – “RESILIÊNCIA DOS SETORES DO TURISMO, 

RESTAURAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS NO CONCELHO DE ODEMIRA”, 

apresentada pelos eleitos do Partido Socialista, foi aprovada por unanimidade, com dezanove 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete votos a favor dos membros 

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 ---------- 2. VOTO DE FELICITAÇÕES, apresentado pelos eleitos do Partido Social 

Democrata, foi aprovado por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos 

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove 

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

 ---------- 3. VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO ALMEIDA 

HENRIQUES. Sobre este assunto o Senhor Pedro Almeida informou que os eleitos do Partido 

Socialista iriam votar favoravelmente o Voto de Pesar salientando, no entanto, que a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal, em nome pessoal e em representação deste Órgão, já 

tinha enviado por escrito as condolências devidas à família e aos Órgãos do Município de 

Viseu. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais, intervenções, procedeu-se à votação deste Voto de Pesar 

apresentado pelos eleitos do Partido Social Democrata, que foi aprovado por unanimidade, com 

dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos 
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pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. -----------------------  

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

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

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

 ----------- Ponto um: REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO PARA 

EMPREITADA DE “ADUÇÃO A VILA NOVA DE MILFONTES E A CASTELÃO”, 

PROMOVIDA PELA ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S. A.: DECLARAÇÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0301-2021 - REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO PARA EMPREITADA DE “ADUÇÃO A VILA NOVA DE MILFONTES E A 

CASTELÃO”, PROMOVIDA PELA ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S. A.: 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL --------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2375-2021, datada de 05 de maio de 2021, proveniente 

da Divisão de Ambiente, relativa ao projeto de empreitada de “Adução a Vila Nova de 

Milfontes e a Castelão”, promovida pela Águas Públicas do Alentejo, S. A., cuja implantação 

interfere com a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, tornando-se 

necessário o Reconhecimento do Interesse Público do mesmo. ---------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na referida informação que a concretização da “Empreitada de Adução a 

Vila Nova de Milfontes e a Castelão” permitirá melhorar substancialmente a qualidade de água 

fornecida a Vila Nova de Milfontes, pela remoção de turvação presente na água bruta. Por 

outro lado, permitiu já a desativação da captação subterrânea de Castelão, a qual vinha a 

apresentar problemas de qualidade. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, uma vez que a referida empreitada veio contribuir para a melhoria da 



-14- 

04-06-2021 

qualidade de vida das populações do concelho de Odemira, em termos de qualidade da água 

fornecida, nomeadamente aos aglomerados de Vila Nova de Milfontes, Vale Bejinha, Castelão 

e também São Luís, considera-se oportuna a emissão de Declaração de Interesse Público 

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

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

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação e emissão de Declaração de 

Interesse Público Municipal.” ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

PESSOAL: SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2021: Foi presente a 

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

reunião:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0271-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

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

PARA 2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2321-2021, datada de 03 de maio de 2021, proveniente 

da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que seguidamente se 

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

 ---------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE 
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PESSOAL/2021 ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 Primeira Alteração ao Mapa de 

Pessoal 2021 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): ----------------------------------  

 ----------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria: ------------------------  

 ----------- Na primeira alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovada em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 26 de fevereiro, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 18 de fevereiro do ano transato, procedeu-se 

à afetação de trabalhadores, às unidades orgânicas para as quais transitaram, dando-se assim 

cumprimento ao Despacho n.º 15/2021 V-DBSL e ao Despacho n.º 22/2021 P de 06 de abril, 

promovendo-se desta forma um ajuste dos recursos humanos após ponderação das necessidades 

dos serviços. Estas situações de mobilidade interna a operar na mesma carreira e categoria, 

dentro do mesmo órgão ou serviço, pode consolidar-se, a todo o tempo, por decisão do 



-16- 

04-06-2021 

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. Para efeitos de 

concretização das mobilidades fundamentadas na legislação mencionada, procedeu-se a 3 

mobilidades internas, na mesma carreira e categoria, nas unidades orgânicas do GAEL, SMPC 

e DDSC.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: --------------------------------------------------------  

 ---------- Procede-se à atualização dos postos de trabalho na Segunda Alteração ao Mapa de 

Pessoal, pelos motivos e ocorrências apresentadas na informação e no Mapa de Pessoal: ---------  

 ---------- Número Total de Ocorrências (Fluxo de Entradas e Saídas): 23 ----------------------------  

 ---------- Entradas: 18 ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saídas: 5 --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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; ----  

 ----------  - Em cargo de nomeação/designação (por exemplo, membro de gabinetes) ou eleito 

em outra entidade; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em Procedimento Concursal em outra entidade (em período experimental). ----------  
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 ----------- Número de Postos de Trabalho “virtuais/cativos” (com um Total de 23 situações) -----  

 -----------  . Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços: 4 ------------------------------------  

 -----------  . Em Regime de Licenças sem Remuneração (superior a 12 meses): 6 -------------------  

 -----------  . Em exercício de cargo dirigente (neste Município ou outras entidades): 10 ------------  

 -----------  . Em cargos de nomeação/designação (Chefe do GAP e Adjunto Presidente): 2 --------  

 -----------  . Em Procedimento Concursal em outra entidade: 1 -----------------------------------------  

 ----------- 2. Criação de Postos de Trabalho – Mapa de Pessoal: ---------------------------------------  

 ----------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: -------------------------------------------------------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, 

apresentam-se na informação e Mapa de Pessoal os postos de trabalho que foram aditados, para 

recrutamento pelas formas admitidas pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, perfazendo um 

total de 5 postos de trabalho a prover: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, relativamente aos processos de recrutamento, 

previstos para as unidades orgânicas do SMPC, DGI e DLGT, terão reflexos na despesa a partir 

do mês de julho do presente ano, enquanto no procedimento da DGI, o mesmo não acarreta 

qualquer acréscimo no encargo financeiro, por se tratar de uma Consolidação de Mobilidade 

Estatutária, nos termos do Art.º 67.º da ECD. ------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Caracterização de Postos de Trabalho da Carreira Geral Assistente Operacional - 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos Trabalhadores Municipais: -------------------------  

 ----------- É apresentada em anexo à Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, a 
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Caracterização de Postos de Trabalho da Carreira Geral Assistente Operacional - Suplemento 

de Penosidade e Insalubridade aos Trabalhadores Municipais, (a qual foi aprovado em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada a 01 de abril de 2021, através da informação n.º 1666, 

datada de 29.03.2021, em aditamento à informação n.º 1019, datada de 25.02.2021, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica após audição dos representantes e delegados 

sindicais, e quais os termos e condições em que essa atribuição é possível). É prevista a 

atribuição de um Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores integrados na 

carreira de assistente operacional, com funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e 

tratamento de afluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, 

exumações, transladações, abertura e aterro de sepulturas, de que resulte comprovada 

sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um 

risco potencial agravado de degradação do estado de saúde dos trabalhadores conforme previsto 

no artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 

para o ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- II - PROPOSTA DA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL -----------  

 ---------- 1. Deste modo e para efeitos da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal 2021 em 

vigor, 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 Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 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 
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a aprovação da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal 2021, bem como da sua remessa ao 

Órgão Deliberativo Municipal para o mesmo efeito. ----------------------------------------------------  

 ----------- 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, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

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

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

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

 ----------- Ponto três: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA SOB 

A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para 

autorização de Compromisso Plurianual: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0244-2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA SOB A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: AUTORIZAÇÃO 

DE COMPROMISSO PLURIANUAL ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1568/2021, datada de 23 de março de 2021, 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. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Por se tratar de uma despesa que pressupõe a sua concretização em mais de um ano 

económico carece de autorização prévia do compromisso plurianual pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 08/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem assim, deliberou por 

unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 

plurianual.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, sete votos 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 vinte e nove membros da 

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

 ---------- Ponto quatro: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA 

NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANÍSTICO SOB A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião, para autorização de Compromisso Plurianual: ---------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0248-2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANÍSTICO SOB A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: 

AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL -------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1570/2021, datada de 23 de março de 2021, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

Contrato na modalidade de Avença com a Sociedade "Dulce Lopes, Lda.", pelo período de um 

ano. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por se tratar de uma despesa que pressupõe a sua concretização em mais de um ano 
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económico carece de autorização prévia do compromisso plurianual 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.-----------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem assim, deliberou por 

unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 

plurianual.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, sete votos 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 vinte e nove membros da 

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

 ----------- Ponto cinco: AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL PARA O 

POSTO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, AO ABRIGO DE 

ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para 

autorização de Compromisso Plurianual: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0257-2021 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A 

GRANEL PARA O POSTO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, AO 

ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL: AUTORIZAÇÃO DO 

COMPROMISSO PLURIANUAL --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi novamente presente o processo referente à aquisição de gasóleo rodoviário a 

granel para o Posto de Abastecimento do Município de Odemira, ao abrigo de Acordo Quadro 
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celebrado pela CC-CIMAL, bem como, a informação n.º 1945/2021, datada de 13 de abril de 

2021, na qual consta o Relatório Final elaborado pelo Júri constituído para a supracitada 

aquisição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, carece a aquisição em 

causa de autorização prévia da Assembleia Municipal nos termos da alínea c) n.º 1 do art.º 6.º 

da Lei n.º 08/2012, 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. -----------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem assim, deliberou por 

unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 

plurianual.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto seis: III PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES 

(2020-2022) – ODEMIRA INTEGRA_3G: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0168-2021 - III PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO 

DE MIGRANTES (2020-2022) - ODEMIRA INTEGRA_3G -------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação nº 1345-2021, datada de 15 de março de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, dando conhecimento dos esforços 

desenvolvidos pelo Município de Odemira para que a presença dos migrantes fosse considerada 
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uma mais-valia pela comunidade local. Neste sentido, foi necessário iniciar um trabalho que 

abrangesse tanto os cidadãos locais, como os migrantes, no sentido de existir uma verdadeira 

integração por parte da comunidade migrante e uma aceitação pelos conterrâneos do concelho.   

 ----------- Perante esta realidade multicultural, no final de 2014, o Município decidiu iniciar o 

processo, chamando a si todas as entidades locais e regionais com responsabilidade na matéria 

(Comissão Local para a Interculturalidade), para que numa ação concertada, pautada pela 

colaboração, reflexão e esforço conjunto, se definisse uma política local para a integração de 

migrantes. Esta estratégia conjunta ficou definida no I Plano Municipal para a Integração de 

Imigrantes, Projeto Odemira Integra, o qual esteve em vigor até dezembro de 2017, resultado 

da submissão e aprovação da uma candidatura para a sua conceção e execução ao Fundo para o 

Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Em 2018 iniciou-se a conceção e a implementação 

do II Plano Municipal para a Integração de Migrantes, Projeto Odemira Integra+, em vigor até 

31 de agosto de 2020, resultado, novamente, da submissão e aprovação da candidatura 

financeira ao FAMI. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O presente, III Plano Municipal para a Integração de Migrantes, Projeto Odemira 

Integra_3G, em vigor até 31 de dezembro de 2022, igualmente produto da submissão e 

aprovação de uma candidatura ao mesmo Fundo, no âmbito do Objetivo Nacional “Integração e 

do Objetivo Específico “Integração e Migração Legal”, sob o patrocínio da Secretaria Geral do 

Ministério da Administração Interna (SGMAI) e do Alto Comissariado para as Migrações, IP 

(ACM), apresenta-se como uma continuidade nos propósitos e no trabalho a desenvolver junto 

da comunidade migrante e da comunidade de acolhimento.  -------------------------------------------  

 ----------- Decorrente de um processo de participação tão alargado e envolvendo um extenso 

número de parceiros, a aprovação do presente Plano envolve a Comissão Local para a 

Interculturalidade e os órgãos executivo e deliberativo do Município de Odemira, dado se tratar 

de um documento estratégico municipal. -----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se que o III Plano Municipal para a Integração de 

Migrantes (2020-2022), seja submetido à Excelentíssima Câmara Municipal para apreciação e 

deliberação, e consequente remessa à Assembleia Municipal, à luz do nº 1, alínea a), artigo 33º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que solicitou os seguintes esclarecimentos: ---------  

 ----------  - nas páginas números cento e sessenta e cento e sessenta e um do documento em 

apreço, considerou que estabelecer quatro deslocações da iniciativa “SEF em Movimento” ao 

concelho e apoiar quatrocentos cidadãos migrantes, face ao contexto existente no território, 

eram medidas pouco ambiciosas e, nesse sentido, solicitou esclarecimentos quanto ao 

fundamento daquelas “Metas”; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - na página cento e sessenta e dois solicitou esclarecimentos sobre o porquê de se 

estabelecer o número de dez vistorias a residências que não cumprem com as normas legais 

para habitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - na página e cento e sessenta e três na “Medida” oitava solicitou esclarecimentos 

sobre a expressão “jovens locais”; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------   - na página cento e sessenta e oito, quanto ao objetivo “Pugnar junto do Ministério 

da Educação para que os Agrupamentos de Escolas do Concelho adquiram o estatuto de 

Território de Intervenção Prioritária”, preguntou se esta medida seria implementada já no 

próximo ano letivo e, caso não fosse aceite pelo referido Ministério, se estavam previstas 

algumas medidas adicionais de apoio às escolas, como a possibilidade de contratação de mais 

professores e técnicos (dando como exemplo tradutores e animadores). Sobre este assunto, 

perguntou ainda se pretendiam desenvolver a iniciativa a partir do Conselho Municipal de 
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Educação de Odemira ou se já existiam indicadores da DGEstE no sentido de proporcionar a 

intervenção juntos dos Agrupamentos. Perguntou também se esta medida seria implementada 

nos cinco Agrupamentos de Escolas, porque a atribuição do Programa Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária (TEIP) obedecia a determinados critérios, tais como sucesso 

educativo e condição socio económica dos alunos ou respetivos agregados; ------------------------  

 -----------  - perguntou também que ações pretendiam desenvolver junto da comunidade idosa 

que não acede às redes sociais e são os vizinhos mais próximos destes cidadãos. ------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo que referindo-se à quadragésima quinta página do 

Plano solicitou esclarecimentos sobre a expressão utilizada para justificar a causa “do grande e 

repentino fluxo de migrante no concelho”, onde se lê que a procura era “facilitada pela 

legislação migratória”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se à página cinquenta manifestou o seu desacordo com a indicação da 

Resolução de Conselho de Ministros número cento e setenta e nove barra dois mil e dezanove, 

de vinte e quatro de outubro, como ponto forte na resolução das questões de urbanismo e 

habitação, relembrando que, tanto na Assembleia Municipal como na Câmara Municipal, 

decidiram por unanimidade pedir a suspensão daquele diploma. --------------------------------------  

 ----------- Por último, referindo-se à página cento e trinta e três, constata-se que “não existem 

evidências de participação de migrantes nas associações locais” e, nesse sentido, questionou se 

houve a preocupação de sensibilizar as associações locais para eventuais integrações ou se 

alguma associação teve a iniciativa de convidar migrantes para as integrar. Considerou ainda 

que seria interessante fomentar a criação de associações de migrantes, à semelhança do que já 

acontece com os portugueses no estrangeiro. ------------------------------------------------------------  

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

Municipal para a Integração de Migrantes não tinha apenas como propósito a integração, mas 

também o acolhimento que, na sua opinião, é fundamental, porque muitos dos migrantes que 
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chegam ao concelho de Odemira não têm como intento a integração, porque vêm para trabalhar 

temporariamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à sugestão de fomentar associações de migrantes, informou que muitas 

associações do concelho já têm migrantes e inclusivamente o próprio Alto Comissariado para 

as Migrações (ACM) é composto por diversos migrantes integrados na sociedade, oriundos de 

diversos países. Esclareceu ainda que o presente Plano foi elaborado com a colaboração de 

migrantes que participaram em diversos fóruns e, bem assim, revelou que na Taipa - 

Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado já trabalhava uma técnica oriunda 

do Bangladesh. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à expressão “facilitada pela legislação migratória” referiu que a referência no 

Plano vem no seguimento do diagnóstico efetuado para a elaboração do mesmo, onde se 

identificou que a partir de dois mil e dezassete a legislação portuguesa foi alterada e repercutiu-

se no fluxo migratório, passando Portugal a ser o segundo país do mundo com maior facilidade 

neste processo, para o bem e para o mal. ------------------------------------------------------------------   

 ---------- Seguidamente, concordou com o facto de a referência à Resolução do Conselho de 

Ministros ser alterada. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à intervenção do Senhor Arménio Simão, quanto às metas constantes nas 

páginas cento e sessenta e cento e sessenta e um, considerou que o número de quatro visitas do 

SEF em Movimento, face ao atual contexto do concelho, era reduzido, mas não significava que 

não pudessem ser realizadas mais visita. No entanto, relembrou que se tratavam de ações que 

dependiam de articulação entre o SEF e as próprias empresas. Referiu que também as dez 

vistorias eram reduzidas, porque atualmente já tinham atingido aquela meta, havendo 

necessidade de reforço da mesma. Sobre este assunto informou que pretendiam que fosse 

implementada a obrigação, de anualmente, o SEF em articulação com as restantes entidades 

competentes, efetuasse as vistorias às condições dos trabalhadores agrícolas, sem que essa ação 
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tivesse de vir definida num plano.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, em relação ao programa TEIP referiu que apenas no Agrupamento de 

Escolas de São Teotónio, estava reconhecido como escola multicultural, cujo reconhecimento 

tinha de ser renovado de dois em dois anos. Relembrou, ainda, que aquele reconhecimento tem 

vindo a ser uma reivindicação das escolas do concelho para que esta realidade diferenciadora 

de Odemira, que é crescente, possa vir a ter recursos reforçados pelo Ministério da Educação e 

a possibilidade de aceder a programas especiais adaptados. Informou que o Conselho 

Municipal de Educação de Odemira tem trabalhado muito esta temática, mas ainda não existia 

uma abertura por parte do Ministério da Educação para replicar daquele programa em outras 

escolas do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente a Senhora Vera Raposo que informou que tinha solicitado a 

clarificação daquela expressão, porque tinha notado uma certa crítica à legislação, 

nomeadamente por parte do próprio Presidente da Câmara Municipal, evidenciando tentativas 

de diabolizar a legislação. Sobre esta legislação, considerou que o fundamento da lei era 

positivo e visava combater a migração ilegal, bem como garantir aos cidadãos estrangeiros que 

trabalhavam no país o acesso a serviços públicos, que lhes conferia direitos, tal como os 

portugueses tinham, consagrados na Constituição Portuguesa. ----------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que não discordava 

da lei da migração, mas sim da falta de mecanismos que permitiam coordenar e controlar esse 

processo, considerando que tinha faltado ao Estado a capacidade de se adaptar à alteração da 

lei. -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que considerou que o fluxo migratório para o concelho 

de Odemira não tinha a ver com a “facilidade” da legislação, mas sim com o mercado de 

trabalho e a exploração desse mercado de trabalho no concelho. -------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 
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foi aprovada por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

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

Municipal. Foram apresentadas as seguintes Declarações de Voto: -----------------------------------  

 ---------- 1. Declaração de Voto dos eleitos do Partido Social Democrata, escrita: “A realidade 

recente mostrou que, apesar dos objetivos definidos em todos os PMIM que antecederam o 

agora em apreciação, não foram acauteladas suficientes medidas para garantir condições de 

salubridade aceitáveis ao nível da habitação e condições de trabalho. Estes factos têm posto em 

causa a saúde de todos os habitantes do concelho, dado o contexto de pandemia entretanto 

surgido, por um período que se estende muito para além do desejável. Por arrastamento, as 

restrições que se repercutem na economia e no condicionamento das liberdades dos residentes 

no concelho têm trazido ao de cima sentimentos que vêm contrariar o objetivo primeiro de um 

Plano de Integração.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Embora considerem que as medidas propostas no Projeto Integra agora apresentado a 

votação não são as suficientes para uma integração efetiva dos cidadãos NPT, os eleitos do 

Partido Social Democrata reconhecem que constitui a base estruturante que poderá promover 

essa integração se as medidas nele indicadas forem desenvolvidas de forma muita ambiciosa e 

conseguirem envolver e motivar de forma efetiva todos os stake holders elencados e todos os 

outros que venham a ser reconhecidos como tal. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Por estes motivos e apesar das reservas que mantemos, os eleitos do Partido Social 

Democrata votam a favor”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Declaração de Voto dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, verbal: “Sem 

prejuízo de todas as críticas futuras e reservas que temos sobre estes programas, votamos a 

favor pela razão que jamais seremos contra qualquer intenção que seja de se querer fazer a 
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integração de fluxos migratórios que para aqui procuram uma melhor qualidade de vida.” -------  

 ----------- Ponto sete: REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO ESPAÇO 

PÚBLICO RELATIVOS À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: APROVAÇÃO DEFINITIVA: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0261-2021 - REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO 

ESPAÇO PÚBLICO RELATIVOS À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO 

DE INFRAESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: APROVAÇÃO DEFINITIVA -------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1580-2021, datada de 24 de março de 2021, elaborado 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde consta que 

na sequência da publicação em Diário da República do Projeto de Regulamento de Obras e 

Trabalhos no Espaço Público relativos à Construção, Instalação, Uso e Conservação de 

Infraestruturas no Município de Odemira, e após decorridos os trinta dias de apreciação 

pública, verificou-se a não existência de contributos/ sugestões ao mesmo. -------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação definitiva do referido Regulamento e, 

bem assim, a sua remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação definitiva, de 

acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------  

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

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 
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Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: PROPOSTA N.º 6/2021 P - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE 

EXECUÇÃO DO JARDIM DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS: Foi presente a 

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

reunião:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0299-2021 - PROPOSTA N.º 6/2021 P - ADITAMENTO AO 

PROTOCOLO DE EXECUÇÃO DO JARDIM DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SÃO 

LUÍS ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi novamente presente a Proposta nº 6/2021 P, datada de 16/04/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta nº 6/2021 P - Aditamento ao Protocolo de Execução do Jardim do 

Loteamento Municipal de São Luís ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira, em prol da promoção do bem-estar dos munícipes e nas 

competências que lhe são atribuídas para a gestão e criação de espaços verdes e de lazer no seu 

território, pretende implementar o Jardim do Loteamento Municipal de São Luís. -----------------  

 ---------- A Junta de Freguesia de São Luís, em conjunto com o Executivo Municipal, assumiu 

a prioridade de concretizar neste mandato este Jardim e, desta forma, cumprir o plano de 

urbanização deste Loteamento Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Para a sua concretização foi celebrado um Protocolo de Execução entre o Município 

de Odemira e a Junta de Freguesia de São Luís, aprovado em reunião ordinária da Câmara 

Municipal em 07 de novembro de 2019, bem como na Assembleia Municipal em 28 de 

novembro de 2019, tendo sido atribuído um apoio financeiro no valor total de 30.000,00€ 

(trinta mil euros), para a concretização da 1.ª Fase, a qual já se encontra a decorrer. ---------------  

 ---------- Considera-se, por esse facto, pertinente propor o aditamento ao protocolo de execução 

para a concretização da 2.ª Fase, no valor de 48.296,29€ (quarenta e oito mil, duzentos e 
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noventa e seis euros e vinte e nove cêntimos), o qual está definido no aditamento ao respetivo 

Protocolo, por forma a ser possível a execução do Jardim do Loteamento Municipal de São 

Luís (2.ª Fase). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal, de harmonia com a alínea 

m) do n.º 1, do artigo n.º 33 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delibere e 

aprove o presente aditamento ao Protocolo de Execução a celebrar entre o Município de 

Odemira e a Junta de Freguesia de São Luís, o qual se traduz no reforço de transferência de 

mais 48.296,29€ (quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis euros e vinte e nove cêntimos) 

de forma a concretizar a execução do Jardim do Loteamento Municipal de São Luís, e bem 

assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de autorização à Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 16 de abril de 2021 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira ----------------------------------------------  

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

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação, bem como posterior remessa à Assembleia 

Municipal nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a presente 

Proposta, à exceção da Cláusula 3.ª, pontos 1 e 2, que deve ser alterada para “1 – A 

transferência da verba só poderá ser efetuada mediante a apresentação do auto de execução e 

após a execução da totalidade da verba aprovada na proposta de Protocolo já assinado.”. 

Deverá a Cláusula 3.ª incluir também como ponto 2 “A comprovação de despesa deve ser 

apresentada após a liquidação dos autos”.” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 
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qual foi aprovada por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

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

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

 ---------- Ponto nove: INDICAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA A COMISSÃO DE 

ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2021: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0298-2021 - INDICAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA A 

COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2021  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2472/2021, datada de 11 de maio, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Eleito Local, na qual consta que o Município de Odemira, através do 

Programa Odemira Participa, iniciou em 2021, a sua 11.ª edição do Orçamento Participativo 

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

 ---------- De acordo com o definido no número 1 do artigo 10.º das Normas de Funcionamento 

do Orçamento Participativo 2021, aprovadas, por unanimidade, na reunião ordinária da Câmara 

Municipal realizada no dia 01 de abril de 2021, a Comissão de Análise Técnica é nomeada pelo 

Presidente da Câmara Municipal, sendo composta por um Vereador, que preside, três Técnicos 

Municipais e um cidadão designado pela Assembleia Municipal. -------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal aprove 

remeter o assunto à Assembleia Municipal, para designação do cidadão a integrar a Comissão 

de Análise Técnica do Orçamento Participativo Municipal 2021. -------------------------------------  

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

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi apenas rececionada pela Mesa da Assembleia Municipal uma Proposta para 

indicação do cidadão para Comissão em causa, apresentada pelos eleitos do Partido Socialista, 

que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- De acordo com o ponto1, do artigo 10º das Normas de Funcionamento do Orçamento 

Participativo Municipal, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal propõem o 

seguinte cidadão para integrar a Comissão de Análise Técnica: ---------------------------------------  

 -----------  . Mónica Isabel Conceição, de 27 anos, residente em São Luís, licenciada em 

Sociologia, funcionária pública e com forte participação e dinamismo no movimento 

associativo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o seguinte 

resultado: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: trinta e um; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: três;-------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Votos a favor: vinte e três; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos contra: um; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos (abstenção): quatro; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, foi deliberado por maioria indicar a Senhora Mónica Isabel 

Conceição para integrar Comissão de Análise Técnica do Orçamento Participativo Municipal 

2021. ----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: TÉRMINO DO PRIMEIRO MANDATO DA CIDADÃ INDICADA 

PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA A COMPOSIÇÃO DA 
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COMISSÃO ALARGADA DA COMISSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE CONCELHO 

DE ODEMIRA, NOS TERMOS DA L) DO N.º 1 DO ART.º 17.º DA LEI N.º 142/2015, DE 08 

DE SETEMBRO QUE REPUBLICOU A LEI N.º 147/99 DE 01 DE SETEMBRO: Foi 

presente o email enviado no passado dia trinta de abril pela Presidente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, Maria da Piedade Barradas, no qual informava que 

a cidadã Nádia da Conceição Bértolo, indicada pela Assembleia Municipal de Odemira, 

terminava o seu primeiro mandato no final do mês de maio, podendo ainda cumprir mais dois 

mandatos e, bem assim, solicitava que este Órgão se pronunciasse sobre a continuidade ou 

substituição da referida cidadã no próximo triénio. ------------------------------------------------------   

 ---------- Foi apenas rececionada pela Mesa da Assembleia Municipal uma Proposta 

apresentada pelos eleitos do Partido Socialista, que seguidamente se transcreve: -------------------  

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

 ---------- Numa lógica de continuidade e pelo trabalho desenvolvido, os eleitos pelo Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Odemira propõem à Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Odemira, em representação da Assembleia Municipal de Odemira, a eleita Nádia 

da Conceição Bértolo.” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais sugestões para a eleição em causa, procedeu-se à votação da 

proposta apresentada, por escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo 

quinquagésimo quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, tendo-se apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: um; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Votos a favor: vinte e cinco; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: zero; --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Votos (abstenção): quatro. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, foi deliberado por maioria aprovar a continuidade da Senhora 

Nádia da Conceição Bértolo na modalidade alargada da Comissão de Proteção de Crianças e 

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

 ----------- Ponto onze: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 25.º DA LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

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

de um de fevereiro a trinta de abril do presenta ano, 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 

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

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezanove 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros 

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

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

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

por encerrada a reunião eram vinte e três horas e trinta e sete minutos do dia quatro 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. ------------------------------  
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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, ----------  

 

 


