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 ----------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DEZ DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM:----------------------------------------------  

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

Cineteatro ”Camacho Costa” em Odemira a sessão ordinária de setembro da Assembleia 

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

Municipal, secretariada pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo 

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

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

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

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

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

 ----------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas: ------------------------------------------------  

 ------------------------ a) Primeira reunião da sessão ordinária de junho da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 25 de junho de 2021; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ b) Segunda reunião da sessão ordinária de junho da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 02 de julho de 2021; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ c) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 23 de 

julho de 2021; ------  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ d) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 30 de 

julho de 2021. ------  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Ponto um: Gestão dos Recursos Humanos em Função do Mapa de Pessoal - Terceira 
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Alteração ao Mapa de Pessoal para 2021: apreciação e deliberação. ----------------------------------  

 ---------- Ponto dois: 8ª Modificação Orçamental - 2021: 2ª Alteração Permutativa ao 

Orçamento da Receita, 3ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa,3ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 3ª Alteração Modificativa ao Plano 

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

 ---------- Ponto três: Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais - COVID-

19 - Junta de Freguesia Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação. --------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Empreitada de “Reabilitação dos pavimentos dos CM’s 1075, 1075-1 

e 1074” - Relatório Final: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. ------------------  

 ---------- Ponto cinco: Aquisição de eletricidade para instalações do Município de Odemira 

alimentadas em Baixa Tensão Especial, ao abrigo de Acordo Quadro celebrado pela CC-

CIMAL: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a Mariana Martins: 

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

 ---------- Ponto sete: Designação de um cidadão eleitor 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 oito: Informação Económica e Financeira – 1.º Semestre 2021: apreciação nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do art.º 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. --------------------  

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

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

 ---------- Ponto dez: Alocução de términus de funções do Presidente da Câmara Municipal de 

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

 -------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO---------------------------------------  
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 ----------- Compareceram a esta reunião trinta e três Membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, António Viana 

Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Bernardo Manuel Gaspar Marreiros de Matos, Carla Sofia 

da Costa Guerreiro, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel 

Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da 

Conceição Guerreiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, 

Francisco Manuel Silva Martins, Jaime Manuel Afonso Gonçalves, João Palma Quaresma, 

Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luisa Vilão Palma, 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, 

Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes 

Raposo. Não compareceu o Membro Manuel da Silva Cruz. ------------------------------------------  

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

 -----------  - à Senhora Carla Sofia da Costa Guerreiro 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 Manuela Gonçalves Moreira, eleita 

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

 -----------  - o Senhor Bernardo Manuel Gaspar Marreiros de Matos 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 Nádia da Conceição 

Bértolo, eleita pelo Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - ao Senhor Jaime Manuel Afonso Gonçalves, Tesoureiro da Junta de Freguesia de 

Santa Clara-a-Velha, que se encontrava a substituir o Senhor Fernando Manuel Martins da 

Silva Peixeiro, Presidente daquela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a todas as pessoas que, 

consecutivamente, vieram substituir os Membros da Assembleia Municipal nas suas faltas e 

impedimentos, reconhecendo a sua pronta disponibilidade para assumirem essas funções e 

contribuir assim com o seu dever de cidadania. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 às duas reuniões da sessão ordinária de junho, realizadas 

nos dias vinte e cinco de junho e dois de julho do presente ano; à terceira reunião do Grupo de 

Trabalho para a revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira e elaboração da 

regulamentação referente à proposta de transmissão, realizada no dia vinte e um de julho do 

corrente ano; bem como às sessões extraordinárias que se realizaram nos dias vinte e três e 

trinta de julho do presente ano. -----------------------------------------------------------------------------   

 ------------------------ I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -----------------------  
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 ------------ Nos termos da alínea c), 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, foi permitida a 

presença de público na sala, com o limite máximo de doze pessoas, inscritas previamente. 

Foram rececionadas duas inscrições para intervenção, que abaixo se transcrevem. ----------------   

 ------------ Previamente à intervenção do Público, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal agradeceu ao/à Senhor/a Ventura Ramalho e Fátima Teixeira pela presença sempre 

atenta e assídua nas sessões da Assembleia Municipal, ao longo dos últimos quatro anos, cuja 

participação contribuiu também para o desenvolvimento dos trabalhos deste órgão, em prol da 

população do concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ 1. Ventura José Crujo Ramalho, fez a seguinte intervenção: ”Agradecer as palavras 

da Senhora Presidente (da Assembleia Municipal). Como é hábito aqui estou eu, mais uma vez, 

numa Assembleia Municipal. Hoje não trago qualquer pergunta ao Senhor Presidente, uma vez 

que não vou colocar qualquer questão. Pedi para intervir nesta Assembleia Municipal, porque 

na política não vale tudo. Acima das nossas cores partidárias, deve estar o respeito uns pelos 

outros e o reconhecimento. Assim, gostava de hoje, aqui, deixar o meu agradecimento a todos 

vocês que dedicaram quatro anos da vossa vida para decidir o melhor para todos os 

Odemirenses. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Deixar um abraço àqueles que provavelmente ainda vão voltar, àqueles que 

provavelmente, por uma razão ou outra, será hoje aqui a sua última presença, em suma, a todos 

aqueles e até mesmo àqueles que nunca ouvi a voz. ----------------------------------------------------  

 ------------ Uma palavra especial à Vereadora Deolinda que tive o prazer de me cruzar em outras 

lutas. Muito obrigado pelo seu contributo em prol dos Odemirenses. --------------------------------  

 ------------ Um abraço ao Presidente Zé Alberto e desculpe o abuso, mas é assim que o povo o 

trata. Também tive a oportunidade em cruzar consigo em outros contextos, reconheço-lhe a 

dedicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A ambos as maiores felicidades daqui em diante. -------------------------------------------  

 ----------- Muito obrigado a todos. Bom trabalho e até à próxima!” ----------------------------------   

 ----------- 2. Fátima do Nascimento Cabeleira Teixeira, depois agradecer as palavras da 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal de reconhecimento da sua presença assídua nas 

Assembleias Municipais como público, falou sobre os seguintes temas: -----------------------------  

 ----------- a) “Assunto: Estado dos Ecopontos na aldeia de Relíquias --------------------------------  

 ----------- Existem 3 conjuntos de ecopontos na aldeia de Relíquias: um junto ao Campo de 

Futebol, um no largo das camionetas, próximo da Cooperativa de Consumo do Povo de 

Relíquias e outro ao lado da Junta de Freguesia de Relíquias, que regularmente se encontram 

neste estado, quase todas as semanas. Parece existir um excesso de material de embalagens de 

cartão que nem sequer é dobrado e colocado dentro do contentor, apenas amontoado ao lado do 

ecoponto, quando por vezes ainda existe espaço dentro do respetivo contentor. Com exceção do 

ecoponto do campo de Futebol, estes ecopontos são o cartão de visita para quem entra em 

Relíquias. Todas as fotos são de 9 de setembro de 2021. -----------------------------------------------  

 ----------- Qual é o problema? Falta de recolha mais frequente por parte da Ambilital? Falta de 

campanhas de sensibilização sobre como e onde colocar o material? Haverá necessidade de 

recordar os grandes produtores de embalagens (minimercados locais) sobre o procedimento a 

seguir no caso de muitas embalagens que provenham destes locais? Adaptar a oferta à 

necessidade (mais contentores para cartão e papel, por exemplo)? E o que dizer dos monos? Os 

munícipes são devidamente informados dos circuitos de recolha de monos, nas várias 

freguesias? Para quando uma abordagem efetiva à questão dos Resíduos Sólidos Urbanos? Para 

quando uma Campanha de Sensibilização Ambiental, acompanhada de sinalética clara e 

inequívoca? Tenho a certeza de que estas imagens se poderiam repetir noutras freguesias”. ------  

 ----------- b) Lamentou o mau estado da rede viária no Município de Odemira, especialmente: a 

Estrada Nacional número duzentos e sessenta e três, que liga Odemira ao IC1 e à capital do 
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Distrito, considerando que se tratava de uma estrada muito importante para o interior norte do 

concelho, cujo o piso se encontrava cheio de buracos; a Estrada Municipal número duzentos e 

cinquenta e dois que liga Relíquias a São Luís tem o pavimento cada vez mais degradado, mais 

estreito e as bermas estão muito danificadas; o Caminho Municipal número mil cento e vinte e 

sete, do Pereiro-Grande, está completamente partido, cheio de buracos, com zonas sem asfalto 

e com pedras soltas, e com curvas sem qualquer visibilidade. Afirmou ainda que o mau estado 

das referidas estradas aumenta a insegurança das mesmas para os seus utilizadores e são um 

fator para a origem de acidentes completamente desnecessário.  --------------------------------------  

 ------------ c) Reportou as preocupações transmitidas por alguns amigos cujos filhos frequentam 

a Escola Primária de Odemira, designadamente referentes à zona envolvente do edifício, onde 

não existem zonas de sombreamento, telheiros, bancos e mesas no exterior para que as crianças 

possam comer os seus lanches. Referiu que atualmente as crianças têm de comer dentro da sala 

de aula, à secretária, ou no pavilhão polivalente onde a acústica é horrível. Reportou ainda o 

estado em que se encontrava o pavimento exterior, com muitas falhas no piso “tartan” que têm 

originado muitos entorses nas crianças. -------------------------------------------------------------------  

 ------------ Sobre este tema referiu ainda que o Município de Odemira teve a preocupação de 

promover um Programa ODETE, de colocar painéis solares nas escolas e computadores para os 

alunos, mas esqueceu-se das situações mais básicas e essenciais num espaço escolar, ou seja, 

“um banco para as crianças se sentarem, uma mesa para comerem os lanches, zonas de sombra 

e condições de segurança para os miúdos poderem brincar no espaço exterior”. -------------------  

 ------------ Por último disse “muito obrigado por me aturarem estes quatro anos. Quero também 

deixar um agradecimento a todas e a todos, e seguimos juntos com alguns, outros vão sair, 

outros entrarão, e estarei aqui sempre para intervir. -----------------------------------------------------  

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

 ------------ Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal para prestar os 
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esclarecimentos relativamente às questões colocadas pelo público: -----------------------------------  

 -----------  - agradeceu as palavras simpáticas ao Senhor Ventura Ramalho. ------------------------  

 -----------  -  quanto à questão dos Ecopontos e deposição de resíduos apresentada pela Senhora 

Fátima Teixeira, considerou que se tratava de um eterno problema que poderia melhorar com 

algumas iniciativas, mas que dificilmente se conseguia resolver se não houvesse uma atitude 

diferente por parte do cidadão. Referiu que o problema não era circunscrito apenas a Relíquias, 

também se verificava em outras freguesias, o que demonstrava que havia pouca vontade das 

pessoas em colaborar com o sistema. Revelou que, se o ecoponto não existisse, os munícipes 

queixavam-se e, quando existe, queixam-se porque não é adequado à função. Considerou que o 

problema não reside no desconhecimento por parte dos munícipes sobre deposição de resíduos, 

pois ninguém desconhece que o lugar das caixas de papelão é dentro do ecoponto e não ao lado, 

no chão. Relembrou que, no site do Município, estão disponíveis, em permanência, os 

regulamentos municipais e ciclicamente têm sido efetuadas campanhas de sensibilização sobre 

deposição. Informou, ainda, que também estava disponível no site do Município, e foi 

amplamente divulgado, o contacto para agendamento da recolha dos “monos”. --------------------  

 ----------- Por último, sobre esta questão, informou que iria solicitar aos serviços a identificação 

da origem dos resíduos constantes nas fotos, bem como a colaboração do Presidente da Junta de 

Freguesia de Relíquias para o mesmo efeito. Informou, ainda, que iria verificar a possibilidade 

de se reforçar os circuitos de recolha, preocupação que iria também fazer chegar à Ambilital. ---  

 -----------  - relativamente à rede viária no concelho, referiu que o trânsito nas vias locais é cada 

vez mais intenso e mais pesado e que as estradas nacionais tinham uma fraca, e muito reduzida, 

intervenção, o que provocava a degradação das mesmas. Informou que a Estrada Nacional 

número duzentos e sessenta e três, à semelhança da Estrada Nacional número cento e vinte e da 

Estrada Nacional número trezentos e noventa e três, foram alvo de um relatório cíclico do 

Município de Odemira comunicado às Estradas de Portugal e respetivo Ministério, no qual se 
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solicitava a intervenção urgente nas mesmas. A resposta enviada pelas Estradas de Portugal 

mencionava que, no momento, não dispunham de recursos suficientes no contrato de 

conservação para intervirem nas referidas estradas, e que seria efetuado uma intervenção de 

urgência na Estrada Nacional número duzentos e sessenta e seis, entre o Viradouro e o limite 

do concelho, mas que não correspondia a uma intervenção de fundo e final. ------------------------  

 ------------ Informou, ainda, que numa reunião realizada em maio (com o Senhor Ministro das 

Infraestruturas) e, mais tarde, em junho, com o Secretário de Estado das Infraestruturas, foi 

relatada a situação da rede viária no concelho de Odemira, tendo o Senhor Ministro solicitado 

ao Senhor Secretário de Estado que fosse efetuado um plano de intervenção, do qual - até à data 

- não teve conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Quanto às estradas municipais, referiu que têm vindo a efetuar algumas reparações, 

sendo que a estrada municipal número mil cento e vinte e sete já tinha sido alvo de três 

intervenções ao longo dos últimos dez anos. No entanto, iria dar nota desta intervenção junto 

dos serviços municipais, para que fosse efetuada uma intervenção o mais rápido possível. 

Revelou que se tratava de uma via muito frágil, a qual, quando foi construída, não previa uma 

base estrutural para o atual trânsito, e embora existisse sinalização que condicionasse a 

tonelagem, esta não era respeitada e existiam abusos.  -------------------------------------------------  

 ------------ Em relação à estrada municipal número quinhentos e trinta e dois, entre Relíquias e 

São Luís, informou que a intervenção prevista seria efetuada faseadamente em dois troços: 

desde Relíquias até ao Monte da Estrada e entre o Monte da Estrada e São Luís. Referiu que o 

troço entre Monte da Estrada e São Luís estava em concurso público e previa o reforço do 

pavimento e das bermas e, bem assim, que estava a ser preparado o procedimento entre 

Relíquias e Monte da Estrada, o qual previa também o alargamento do piso. -----------------------  

 ------------  - Quanto à envolvente da Escola Primária de Odemira, referiu que existiam duas 

zonas de ensombramento com bancos robustos, pelo que não entendia o porquê da questão 
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colocada. Revelou que a melhoria dos espaços exteriores das escolas, e respetiva segurança, 

têm sido uma preocupação do Município de Odemira e, no momento, estavam em concurso a 

melhoria dos espaços exteriores das escolas de Brunheiras, Relíquias e de São Martinho das 

Amoreiras. Relembrou que a Escola Primária de Odemira já teve duas intervenções e, segundo 

informação do Senhor Presidente da respetiva Junta de Freguesia, o piso de “tartan” estava a 

ser substituído. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, lamentou que a intervenção no Centro Escolar de São Luís tivesse 

sofrido algumas vicissitudes, mas estavam a tentar minimizar os problemas com a instalação de 

um Centro Escolar provisório, que irá funcionar enquanto não tiverem repostas as condições na 

atual escola- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: --------------------------------  

 ---------- a) PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referindo-se à página trigésima segunda, linhas 

setecentos e oitenta e oito a setecentos e noventa, sobre as medidas municipais de apoio no 

âmbito do Covid, disse que houve questões que o Senhor Presidente da Câmara Municipal não 

respondeu, pese embora a insistência dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, e esse 

facto não estava retratado corretamente na presente ata. Referiu ainda que sobre a reunião com 
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os agentes culturais, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a sua realização seria 

“quando for” e não “que estava a ser tratado”, como constava na ata. --------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que referiu que uma coisa 

era dizer que a frase em questão era incorreta, o que na sua ótica não era porque se lembrava 

desta intervenção; e, outra coisa era solicitar que fosse acrescentado o que faltava, completando 

mais a frase. Relembrou ainda que a ata tinha sido atempadamente enviada para apreciação dos 

membros da Assembleia Municipal e tinha ficado acordado que qualquer pedido de alteração 

devia ser solicitado antecipadamente, com vista a se procederem às devidas correções antes do 

momento de aprovação da ata. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta conformidade, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs que fosse 

incluído no texto da ata, nas página e linhas em causa, taxativamente a transcrição do diálogo 

existente entre o Senhor Nuno Góis e o Senhor Presidente da Câmara Municipal. Esta proposta 

foi aprovada por consenso. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O texto definitivo da presente ata foi aprovado por unanimidade, com quinze 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: António Afonso, Dário Guerreiro, Francisco Lampreia, Miguel 

Monteiro, Manuel Pereira, Jaime Gonçalves, Maria Luísa Palma e Florival Silvestre, por não 

terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. ------------------------------------------  

 ----------- b) SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA DOIS DE JULHO DO ANO DE DOIS 

MIL E VINTE E UM: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Monteiro, Nuno Duarte, Dário Guerreiro, Manuel Pereira, Jaime Gonçalves, Pedro Almeida, 

Teresa Bernardino, Florival Silvestre e João Quaresma, por não terem estado presentes na 

sessão a que se reporta aquela ata. -------------------------------------------------------------------------  

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

NO DIA VINTE E TRÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: ----------------  

 ---------- 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 havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da ata em causa, a qual foi 

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros: Rita Dias, 

Manuel Pereira, Jaime Gonçalves, Nuno Góis, Teresa Bernardino e Florival Silvestre, por não 

terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. ------------------------------------------  

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

NO DIA TRINTA DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -------------------------  

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

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

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

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 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: Rita Dias, 

Manuel Pereira, Miguel Monteiro e Valdemar Silvestre, por não terem estado presentes na 

sessão a que se reporta aquela ata. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: -------------------------------------------  

 ------------ Embora todos os presentes se encontrassem munidos de exemplares dos mapas-

resumo da correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou os respetivos originais à disposição de 

eventuais interessados, para melhor esclarecimento. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- À semelhança do que ocorreu nas últimas sessões, as intervenções dos membros da 

Assembleia Municipal no presente ponto da Ordem de Trabalhos foram efetuadas por Bancada, 

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins, que em nome dos eleitos pelo Partido 

Socialista, apresentou o Voto de Pesar que seguidamente se transcreve: -----------------------------  

 ------------------------------------------ “VOTO DE PESAR ----------------------------------------------  

 ----------- É com o mais profundo sentido de pesar que os eleitos da Assembleia Municipal de 
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Odemira lamentam a morte do Presidente Jorge Sampaio. ---------------------------------------------  

 ---------- Nascido a 18 de setembro de 1939, Jorge Fernando Branco de Sampaio, natural de 

Lisboa, faleceu hoje aos 81 anos. Um verdadeiro humanista que pautou toda a sua ação cívica e 

política com sentido de justiça, proximidade e um modelo de liderança, como só um grande 

Homem é capaz de o exercer. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Jorge Sampaio era um homem de lágrima fácil, mas nunca esse seu lado colocou em 

causa as suas capacidades de liderança. Os portugueses não estavam habituados a que um 

político chorasse em público e, nesse aspeto, teve o dom de humanizar a política. -----------------  

 ---------- Ainda estudante de Direito, iniciou o seu percurso na Universidade de Lisboa, como 

um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 60, o que gerou um longo e 

generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, até ao 25 de Abril de 1974.  

 ---------- Foi fundador do Movimento de Ação Revolucionária (MAR), juntou-se ao 

Movimento dos Católicos Progressistas com quem, já depois do 25 de Abril de 1974, fundou o 

Movimento da Esquerda Socialista.------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Histórico militante Socialista, foi líder do PS entre 1989 e 1992, tendo ficado 

conhecida a sua doutrina partidária como o sampaísmo. Em dezembro de 1989, foi eleito 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deixando como primeira grande marca o acordo de 

governação através da coligação com o Partido Comunista Português. Esta aliança foi a 

primeira no pós-25 de Abril entre os dois partidos, e teve a adesão do PEV, UDP, MDP/CDE e 

do PSR, resultando na vitória da coligação "Por Lisboa", tendo sido reeleito nas autárquicas 

seguintes, em 1993. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 1996, a maioria dos portugueses elegeram Jorge Sampaio como Presidente da 

República. Dos seus mandatos, registam-se 10 anos de um Presidente que quis conhecer 

Portugal, numa política de forte proximidade com os portugueses, realizando jornadas e 

semanas temáticas. Desse período, recorda-nos António Camilo a sua passagem por Odemira 
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num convívio organizado pelo Município no Parque das Águas, onde Jorge Sampaio conversou 

com todas as pessoas de forma individual, envergando um chapéu tipo cowboy e em mangas de 

camisa, numa total descontração. Apreciava a informalidade destes momentos para poder ser o 

cidadão Jorge Sampaio. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na qualidade de Presidente da República e no plano internacional, dois grandes 

acontecimentos marcaram os mandatos de Jorge Sampaio: a entrega de Macau à China e a 

independência de Timor. A 19 de dezembro de 1999 Sampaio estava em Macau na cerimónia 

de transferência da última parcela do império colonial que ainda se mantinha sob administração 

portuguesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Timor-Leste foi uma causa para o Presidente.  A 20 de maio de 2002, Timor passou a 

ser um país independente e a emoção sentida por Jorge Sampaio tornou-se numa imagem que 

nos marca até hoje. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2006, após deixar Belém, Jorge Sampaio foi chamado a aplicar o seu empenho em 

causas cívicas nas Nações Unidas. O então secretário-geral Kofi Annan, convidou-o para ser o 

Enviado Especial para a luta contra a tuberculose. Em 2007, já era Ban Ki-moon que estava à 

frente da ONU, Sampaio foi incumbido de uma nova missão - ser Alto Representante para a 

Aliança das Civilizações. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo Homem, Cidadão, Pai e (eterno) Presidente que foi, os eleitos da Assembleia 

Municipal de Odemira endereçam as mais sentidas condolências à família de Jorge Sampaio e 

ao Partido Socialista, realizando um minuto de silêncio em sua homenagem. -----------------------  

 ----------- Odemira, 10 de setembro de 2021 --------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação o presente Voto de 

Pesar, o qual foi aprovado, 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 
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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. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a votação do Voto de Pesar foi respeitado, de pé, um minuto de silêncio. ---------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, que em nome dos eleitos 

pelo Partido Socialista, apresentou o Voto de Louvor que seguidamente se transcreve: -----------  

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

 ---------- José Alberto Candeias Guerreiro é natural de Santa Clara a Velha, localidade do 

interior do concelho de Odemira, tendo nascido em 30 de novembro de 1963. ----------------------  

 ---------- Fez o seu percurso escolar no concelho, tendo rumado a Lisboa quando tal se revelou 

imprescindível para dar continuidade aos estudos. ------------------------------------------------------  

 ---------- Já aí, José Alberto Guerreiro mostrava a sua perseverança e determinação, pois tinha 

em si a clara certeza de que o seu universo de conhecimento não poderia ficar-se pelos bancos 

da escola básica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na capital, concluiu o ensino secundário e tirou duas licenciaturas: licenciou-se, 

primeiro, em Informática de Gestão (1988), pelo ISLA (Universidade Europeia) e, 

seguidamente, licenciou-se em Engenharia Civil (1994) pelo Instituto Superior Técnico (IST). 

Para si, o saber nunca ocupou lugar! Sempre houve espaço para mais conhecimento. -------------  

 ---------- Homem de trabalho e de missão, desempenhou funções como especialista de software 

e Project Leader, em Lisboa, desde 1988 até maio de 1989. -------------------------------------------  

 ---------- De novembro de 1991 a fevereiro de 1993, trabalhou na Digital Equipment 

Corporation/COMPAQ, tendo sido Premiado em 1992 no “Special Recognition Program” da 

referida empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Serviu na Marinha durante 18 meses, entre os anos 1989 e 1990, como oficial da 

Reserva Naval – Sub-Tenente, da especialidade de informática. --------------------------------------  
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 ----------- Trabalhou ainda na Reditus, nos anos de 1994/ 1995, como consultor de informática e 

formador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi responsável pelo setor de informática e formador do IPAM – Instituto Português 

de Administração e Marketing, em Lisboa, entre 1989 e 1993. ---------------------------------------  

 ----------- Após esse período de ausência de Odemira, resolveu regressar, uma vez que aquilo 

que o chamava de volta a este concelho era maior do que aquilo que o prendia à capital. ---------  

 ----------- Já em Odemira, foi formador e Diretor Pedagógico da EPO – Escola Profissional de 

Odemira, no período compreendido entre 1995 e 1997, tendo sido igualmente professor 

responsável do grupo de Informática da Escola Secundária de Odemira, em 1997/1998. ---------  

 ----------- Em janeiro de 1998, iniciou a época da sua vida dedicada à causa pública, ao aceitar 

integrar as funções de Vereador da Câmara Municipal de Odemira, cargo que exerceu entre 

janeiro de 1998 e outubro de 2009. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o fim de ciclo de António Camilo à frente da Câmara Municipal de Odemira, 

José Alberto Guerreiro aceitou assumir a liderança da lista apresentada pelo PS e ser o 

timoneiro de um grupo de pessoas que compôs o executivo camarário desde outubro 2009 até 

ao presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Durante os seus mandatos, foi – em 2013 - ainda Presidente do Conselho Diretivo da 

CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral ; entre 2015 e 2017, Presidente do 

Conselho Executivo da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 

no Alentejo; Presidente do Conselho Diretivo da AMAGRA – Associação de Municípios 

Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente; Presidente do Conselho de Administração da 

AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM; Vice-Presidente do Conselho 

Executivo da CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral; Vogal do Conselho de 

Liquidação da Sociedade Polis do Litoral Sudoeste, SA. e Presidente da Assembleia Geral do 

SCO – Sport Clube Odemirense. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Neste último mandato, foram muitos os desafios que o Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira teve que enfrentar, desafio que cumpriu com enorme garra, conforme já 

foi enaltecido por esta Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Há que reconhecer a inteligência, capacidade de liderança, gestão e visão  reveladas 

ao longo das duas últimas décadas pelo Presidente que em breve cessará funções. -----------------  

 ---------- Contribuiu, sem sombra de dúvida, para a criação de um concelho mais coeso e 

desenvolvido, impregnado por valores humanistas, permitindo que o seu nome seja perpetuado 

na história de Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu 24 anos da sua vida à causa pública e teve na sua mão a difícil tarefa de decidir 

por muitos e para muitos. Acreditamos que deu o seu melhor.-----------------------------------------  

 ---------- Pelo seu enorme contributo e legado deixado ao concelho de Odemira, os eleitos da 

Assembleia Municipal de Odemira propõem a atribuição de um voto de louvor a atribuir ao 

atual Presidente da Câmara Municipal de Odemira - José Alberto Guerreiro, na certeza que 

continuará enquanto cidadão a defender os interesses deste território. --------------------------------  

 ---------- Odemira, 10 de Setembro de 2021. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Grupo do Partido Socialista na AM”. ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves para agradecer ao Presidente José Alberto o 

trabalho e o tempo que dedicou ao concelho de Odemira durante vinte e quatro anos. Revelou 

que, como Odemirense “fica aqui o meu tributo e agradecimento a tudo o que fez por nós. 

Muito obrigado!”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Almograve, revelou que nos anos oitenta tinha encontrado o “Zé Alberto” numa viagem de 

Expresso entre Lisboa e Odemira e, durante o percurso, o “Zé Alberto” que tinha acabado o 

Curso de Informática confessou-lhe o receio de regressar a Odemira, porque a Informática era 

uma disciplina que estava sempre em desatualização e a distância de Lisboa seria um “risco de 
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ficar para trás”. Face ao percurso do Presidente da Câmara Municipal, a Senhora Presidente da 

Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve considerou que os “nossos jovens já não pensam 

assim muito devido ao José Alberto, pela sua dedicação, pelo seu empenho ao concelho. Eu, 

neste momento, poderia puxar-lhe as orelhas por aquilo que prometeu e não cumpriu, mas 

prefiro agradecer-lhe por tudo o que fez e deu aos Odemirenses. Aproveito também a 

oportunidade para agradecer à Dr.ª Deolinda por tudo o que deu durante estes anos ao concelho 

de Odemira e a todos os Odemirenses”. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, para agradecer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e à Vereadora Deolinda Seno 

Luís por todo o trabalho desenvolvido em prol do concelho e por a terem acompanhado nos 

últimos dois mandatos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma para relembrar que fazia parte da Assembleia 

Municipal desde que o José Alberto Guerreiro era Presidente da Câmara Municipal e “ao longo 

destes doze anos tive a oportunidade de testemunhar um homem com excelentes qualidades 

profissionais no campo da política, muito abrangente mesmo dentro das mais variadas áreas 

que são para tratar. Também teria alguns puxões de orelhas para dar, mas eu sei que apesar de 

tudo, acho que fez o seu melhor e que brilhou e oxalá que tivéssemos todos essa qualidade, 

atrevo-me a dizer. Agora despede-se, espero que não se despeça da vida política por completo, 

porque acho que as pessoas que adquirem essa experiência não devem ser colocadas em 

nenhuma espécie de prateleira só a figurar, devem a contribuir, devem apoiar quem se segue, 

sejam eles quem for e de que cor for. Só posso desejar em nome da Bancada da CDU os Votos 

de uma excelente continuação e parabéns por todo o tempo que dedicou ao nosso Município.” -  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que disse: “agradecer como já está expresso aliás 

neste documento que foi lido e redigido pelo Partido Socialista ao José Alberto Guerreiro. Foi 

de facto uma honra ter sido colega dele enquanto Vereador, foi uma honra trabalhar com ele 
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aqui enquanto Deputado Municipal e ele na qualidade de Presidente, e também na AMAGRA e 

na AMBILITAL. E, naturalmente, penso que o concelho e todos nós lhe devemos estar 

agradecidos pelo esforço e empenho que ele teve ao longo de todos estes anos, e de facto não 

foram poucos e o concelho não lhe foi indiferente e não ficou da mesma maneira. -----------------  

 ---------- Quanto aos puxões de orelhas, eu costumo dizer que só não erra quem não faz e, 

portanto, é sinal que fez ou tentou fazer, isso é inevitável que assim ocorra. ------------------------  

 ---------- Portanto, José Alberto um forte abraço, muito obrigado e que tudo lhe corra bem nos 

futuros cargos que vieres a desempenhar, já agora, eu creio que isso será uma realidade. ---------  

 ---------- Por outro lado, aproveito para dirigir-me aos meus companheiros de Bancada, 

primeiro os eleitos do Partido Socialista. Acho que tivemos aqui muito trabalho, a Senhora 

Presidente, a Mesa, julgo que criamos aqui consenso nesta Assembleia, que o nosso Grupo do 

Partido Socialista soube-o fazer, aliás à semelhança das outras forças políticas, porque todos 

juntos, às vezes, não somos poucos para resolvermos os problemas. Penso que andamos bem no 

diálogo que mantivemos, nas conversações que mantivemos, nos grupos de trabalho que 

constituímos com menos ou mais êxito, mas creio que foi sempre um esforço empenhado e 

chegamos a bons consensos, pelo menos naquilo que era basilar nas questões da agricultura, 

que depois veio a dar nas questões da água, e penso que nisso este grupo da Assembleia, toda a 

Assembleia teve aqui um trabalho meritório em prol do concelho de Odemira. ---------------------   

 ---------- Àqueles que vão muito obrigado por terem colaborado nos destinos do nosso 

concelho também, àqueles que cá se mantêm ou vierem a manter-se depois do resultado 

eleitoral, penso que será importante mantermos esta linha que fomos aqui traçando, porque o 

mais importante no meio das dissensões, das discussões e das diferenças, o que importa mesmo 

é o futuro do concelho de Odemira e das diversas Freguesias que o compõem. ---------------------  

 ---------- Muito obrigado a todos, um forte abraço e foi um privilégio e uma honra estar aqui 

nesta Assembleia Municipal e trabalhar com todos.” ----------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão para congratular o facto de o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal ser de Santa Clara-a-Velha. Disse ainda que “do ponto de vista da 

intervenção política que aqui nos juntou, deve dizer que também no caso que me toca foi quase 

por acaso que surgi neste anfiteatro da política. Estava completamente fora da minha praia, 

continua a não ser a minha praia, mas de facto foi possível perceber e também aperceber-me de 

uma ou outra forma de olhar a participação política e o contributo para a causa pública. Nesse 

sentido, encontrei da parte do Presidente José Alberto o melhor exemplo daquilo que é a 

relação de debate político. Pela parte que me toca retribuí também da mesma forma com a 

seriedade e a ética que eu acho que se deve manter neste confronto. Discordámos e 

concordámos e sei que certamente que o Eng.º José Alberto olhará para trás e verá que não fez 

tudo o que quererá fazer, e olhará para a frente e talvez tivesse feito diferente coisas que fez 

dessa forma. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O que lhe desejo é, de facto, um futuro de sucesso, seja naquilo que for, e muito 

obrigado pelo contributo que me deu e me ajudou também a perceber e ver de uma outra forma 

o que é a ação prática do exercício de uma função política. Muito obrigado, extensível 

naturalmente a todos os colegas da Assembleia, que também com todos, ou quase todos eles, 

pude aprender algo e também julgo que o meu contributo muito simples, naturalmente, não terá 

destoado daquilo que é o posicionamento da ética na política. A todos muito obrigado!” ---------  

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

Teotónio, que afirmou que precisaria de muito mais tempo para descrever os vinte e quatro 

anos de passagem do Presidente da Câmara Municipal, José Alberto, pela Câmara Municipal. 

E, nesse sentido, referiu que iria ser muito sucinto na sua intervenção, limitando-se a enumerar 

algumas obras que tiveram direta ou indiretamente a intervenção do Vereador ou Presidente 

José Alberto porque, por vezes, “a memória era muito curta”: Creche Os Calculinhos, 

Sociedade Recreativa São Teotoniense, Centro de Saúde de São Teotónio, relvado sintético do 
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Campo de Futebol das Figueiras, nova ETAR de São Teotónio, ETAR do Vale Juncal, ETAR 

da Azenha do Mar, ETAR do Brejão, Bairro Municipal de São Miguel, Requalificação da 

Azenha do Mar, primeira fase da requalificação da Zambujeira do Mar, nova Escola EB1 de 

São Teotónio, segundas fases do Lar de São Teotónio e Centro de Dia da Zambujeira do Mar, 

Centro Sociocultural do Brejão, Centro Sociocultural de São Miguel, Requalificação do Centro 

Sociocultural do Cavaleiro, Parque Urbano Quinta da Elsa obra do Orçamento Participativo, 

não esquecer a projeção a nível nacional das Melhores Praias de Portugal, Zambujeira do Mar, 

Carvalhal e Alteirinhos agradecem, abastecimento de água potável à Fataca, Cavaleiro, Brejão, 

Malavado, Choça, Casa Nova da Cruz e Vale Juncal, intervenções da Polis em cerca de vinte 

quilómetros de costa da Freguesia de São Teotónio, em especial no Porto de Pesca da Entrada 

da Barca, contenção da falésia da Praia da Zambujeira do Mar. Deixa-nos ainda concluído ou 

em fase de conclusão projetos tão importantes como o Bairro Municipal de São Teotónio, 

segunda fase do Bairro Municipal do Brejão, projeto do Parque Industrial de São Teotónio 

(desenvolvimento do Plano de Pormenor), projeto de requalificação do núcleo antigo da vila de 

São Teotónio, projeto de requalificação da Entrada da Barca e também o projeto da AUGI do 

Brejinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do ponto de vista humano, excecional! --------------------------------------------------------  

 ---------- Do ponto de vista do exercício da democracia e da liberdade, ficou aqui demonstrado 

pelas palavras que ouvimos das outras bancadas. --------------------------------------------------------  

 ---------- José Alberto, obrigado Senhor Vereador, obrigado Senhor Presidente e, se me 

permites, obrigado Zé Beto!”. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que agradeceu as palavras que lhe 

dirigiram e afirmou que sempre foi e será sempre um “Odemirense de gema”.  Relativamente à 

referência efetuada pela Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve em relação 

ao seu regresso a Odemira, disse que “foi muito difícil regressar a Odemira, mas havia uma 
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vontade férrea, daí a minha decisão de ter tirado o curso de Engenharia Civil, exatamente 

porque achava que em Odemira teria muito mais oportunidades profissionais.” --------------------  

 ----------- Disse ainda “Muito obrigado pelas palavras que me dirigiram e não tenho forma de 

agradecer a forma como vocês abordaram a minha passagem pela Assembleia Municipal, pela 

Câmara Municipal, pela vida política em geral. Foram muitos os amigos que fui conhecendo, 

felizmente tenho tido sempre bons relacionamentos, nem sempre tivemos de acordo, muitas 

vezes discordámos mesmo dentro da nossa própria bancada. É assim que se vive em Liberdade 

e em Democracia. Sempre apreciei a discussão política, sempre me deu muito gozo a discussão 

política, não apenas nestes órgãos, mas também em outros órgãos, quer regionais, quer 

nacionais. Estranhamente, acabei por descobrir a minha terceira vocação (que nunca pensei 

enquanto jovem) que é esta. Ter de ouvir, discutir, decidir e muitas vezes, muitas vezes mesmo, 

ter de ouvir aquilo que não gostamos, ter de ser capaz de perceber exatamente a dimensão dessa 

crítica, se ela é de facto justa ou não, conseguir fazer esta separação e conseguir ter às vezes um 

coração, que não é fácil, que tem de ser férreo.” ---------------------------------------------------------   

 ----------- Referiu também que “Conheci muitos eleitos nesta Câmara Municipal, nesta 

Assembleia Municipal, nas Freguesias. Não tenho forma de abordar o final desta missão. 

Ninguém imaginará o que é este último mês. É difícil, perceber o que é este último mês! --------   

 ----------- Muita gente me pergunta o que vou fazer a seguir. A única coisa que eu sei é que vai 

chegar o dia em que vou deixar esta função e descansarei durante algum tempo. Quanto ao 

resto, sinceramente, se não tiver de fazer mais nada na vida política, eu hei de ter, com toda a 

certeza, alguma iniciativa no âmbito privado, mas também quero aqui dizer-vos que terei o 

cuidado de que ela, seja qual for, honre aquilo que fiz no domínio político e que não seja na 

dependência daquilo que não gosto de ver em muitos que exercem cargos políticos e que depois 

se aproveitam deles para outras ambições. Tentarei não o fazer, porque é esse o meu estado de 

espirito. É essa a minha forma de olhar para o exercício de um cargo público. ---------------------  
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 ---------- Agradeço-lhes muito esta proposta. Não tenho palavras para reconhecer tudo aquilo 

que me deram. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Muito obrigado a todos!”. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----------Votantes: trinta e três; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

----------Votos (abstenção): zero. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O presente Voto de Louvor foi aprovado por unanimidade, com trinta e três votos a 

favor e aclamação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, interveio o Senhor Manuel Coelho fez a seguinte intervenção: “Penso 

que será a última vez que falo nesta Assembleia como deputado municipal eleito nas listas do 

PS. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vou-me embora. Parto feliz pela oportunidade que me deram de uma intervenção 

cívica e política ao longo de cerca de 20 anos. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Vivi convosco e com outros que já cá não estão momentos únicos de boa disposição, 

de alegria, de amizade, de carinho e também, por vezes, de euforia e de angústia. -----------------  

 ---------- Permitam-me que não cite nenhum nome em particular daqueles com quem aqui me 

cruzei porque me podia esquecer de alguém e não seria justo. Por outro lado, aquelas e aqueles 

que me conhecem sabem a estima e o carinho que tenho por elas e por eles, o que atenuará, 
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presumo, o facto de não mencionar nomes. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Não guardo amarguras de ninguém. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Com todos aprendi, mais com uns do que com outros, como é normal nas nossas 

experiências de vida. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas agradeço a todos por igual. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Peço desculpa se nalgum momento ofendi alguém com alguma intervenção ou atitude 

minha. Se tal aconteceu peço também perdão. Se alguém não me quiser desculpar ou perdoar 

terei de me conformar, mas se tal viesse a saber ficaria de mal comigo próprio por não ter 

sabido agir da melhor forma. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vou ter saudades de vós e desta Assembleia? Não tenham dúvidas disso! Quando a 

saudade apertar mais virei, como amigo e/ ou cidadão, visitar-vos e assistir aos debates ou a 

colocar questões se for caso disso. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vou-me embora com a certeza de que vale a pena ser deputado municipal e de 

partilhar com todos (mesmo que alguns não acreditem e que, honra lhes seja feita, sonoramente 

até o proclamem) esta minha maneira de apreciar a função dos deputados municipais. ------------  

 ----------- Como dizia um velho conhecido meu, indo-me embora, até vos vou facilitar com a 

minha ausência! ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho dito.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu as palavras do 

Senhor Manuel Coelho e convidou-o a visitar a “casa da Assembleia Municipal” sempre que 

tiver saudades, porque o seu contributo foi de facto notável e reconhecido por todos. -------------  

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

que fez também suas as palavras de agradecimento ao Presidente da Câmara Municipal, José 

Alberto. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, referindo-se à recolha de resíduos, afirmou que na sua Freguesia o 
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problema também existia. Nesse sentido, apelou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para que, através do Município de Odemira ou da Ambilital, fossem tomadas as medidas 

necessárias para reforçar a recolha de resíduos recicláveis junto de alguns estabelecimentos 

comerciais porque, em muitos casos, eram eles que faziam uma ocupação dos contentores. ------  

 ---------- No entanto, revelou que também existiam aspetos positivos, pelo que em primeiro 

lugar, agradeceu ao Município de Odemira a recolha de mais de sessenta toneladas de verdes só 

no mês de agosto, salvaguardando assim o local, onde estava depositado, de risco de incêndio. -  

 ---------- Em segundo lugar, informou que a Freguesia de São Luís tinha efetuado novamente 

uma candidatura ao Fundo Ambiental, ao Programa “Juntar”, no âmbito da economia circular e 

também no âmbito do tema dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), numa parceria 

com a Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras e com o Município de Odemira. 

Referiu que a candidatura tem como foco principal o tratamento de RCD’s e prevê a trituração 

e reutilização de materiais, a reutilização de volumosos e a criação de um banco de telhas para 

reutilização, entre outras ações. Revelou, ainda, que durante a presente semana tinha sido 

informado que o projeto tinha sido aprovado para financiamento. ------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, para desejar as maiores felicidades à Vereadora Deolinda Seno Luís, com quem teve 

muito gosto em trabalhar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente disse: “Doze anos como autarca não posso deixar de aqui dar o meu 

agradecimento ao Município de Odemira, a todos aqueles que contribuíram para o 

desenvolvimento da minha Freguesia e está à vista de todos o que lá foi investido e também a 

todos os meus colegas da Assembleia Municipal, porque sem vocês não era possível também. --  

 ---------- Foi um investimento muito forte na Boavista dos Pinheiros. Agradeço imenso! A 

Boavista dos Pinheiros está diferente. Muito obrigado! -------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, não posso deixar de dar-lhe 
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um grande abraço e agradecimento. Foi um Presidente, é um amigo, companheiro e quase 

familiar. José Alberto, muito obrigado e saúde! Bem-haja e felicidades!”. --------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que agradeceu igualmente ao 

Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros pelo seu empenho em prol da sua 

Freguesia e, subsequentemente, do Município de Odemira, adradecendo, ainda, a sua presença 

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

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

 ----------- O Senhor Nuno Góis iniciou a sua intervenção agradecendo ao José Alberto Guerreiro 

por tudo o que fez por Odemira e desejou que continuasse a acompanhar o concelho 

vividamente. Referiu ainda que, apesar de apenas nos últimos quatro anos ter convivido com 

ele na Assembleia Municipal e das discordâncias que tiveram, iria sentir a sua falta. --------------  

 ----------- Seguidamente, disse o seguinte: “Como havia uma falta de memória tão grande do 

Senhor Presidente em relação às medidas que em fevereiro a CDU propôs em relação à questão 

da emergência do Covid, eu vou só relembrar muito brevemente à Assembleia e vamos ver se o 

Presidente hoje já trouxe mais dados ou se a memória fica mais ativada. Então a CDU propôs 

que: -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - efetivamente aqueles apoios tivessem um carácter de urgência. Eu acho que não se 

verificou, mas o Presidente poderá responder; -----------------------------------------------------------  

 -----------  - possibilidade de acrescentar ou movimentar montantes entre diferentes linhas de 

apoio. Terá acontecido? Não sabemos; -------------------------------------------------------------------   

 -----------   - não cobrança de água a estabelecimentos comerciais durante o período que 

estiveram encerrados, bem como a famílias carenciadas; ----------------------------------------------  

 -----------  - garantir ou tudo fazer para que todo o concelho de Odemira tenha cobertura de rede 

de internet, um dos problemas gravíssimos deste concelho. Nada foi feito; -------------------------  

 -----------  - promover no verão uma campanha de apoio ao comércio local nos mesmos moldes 
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do Natal é no Comercio Local; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - criação de uma linha de gabinete itinerante de apoio à saúde mental; -------------------  

 ----------  -  nas linhas de apoio financeiro a famílias e agentes culturais, regulamentos eficazes, 

pouco burocráticos e que vão de encontro às reais necessidades do munícipe. Nesta última sei 

eu que não se verificou. Agente culturais apoiados foram três. Não há volta a dar a isso. Houve 

outros que não foram apoiados e não tiveram resposta. Reuniões não houve mais. -----------------  

 ---------- Relembrando que houve estas propostas, ou como o Senhor Presidente o quiser 

chamar, saber se alguma coisa foi efetivamente acolhida e o que é que foi feito efetivamente 

nestas trinta medidas de apoio que a Câmara tanto propagandeou, mas nunca apresentou 

resultados à Assembleia Municipal.” ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que, referindo-se à Estratégia Local de Habitação 

para Odemira, disse que já tinham sido diagnosticadas situações de agregados familiares e 

também de pessoas isoladas que seriam abrangidas, cujos números eram significativos. 

Acrescentou que tinha sido possível verificar que, como era expectável, as zonas de maior 

incidência daquelas realidades eram as Freguesias de São Teotónio, Vila Nova de Milfontes e 

Longueira/ Almograve. Nesse sentido, questionou se os números encontrados se referiam 

apenas àquelas localidades ou se eram referentes às treze freguesias do concelho e, bem assim, 

perguntou se seria possível saber o número diagnosticado por freguesia e como iriam agir em 

função das necessidades. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, perguntou ainda se aquela ação seria apenas conduzida através da 

iniciativa Municipal ou se haveria lugar à iniciativa privada, nomeadamente quando a pessoa, 

titular da habitação onde reside, não tivesse capacidade financeira para proceder à reparação 

que conduzirá à dignidade que merecia ter. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Fernanda de Almeida, fez a seguinte intervenção: “Boa noite a todos os 
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presentes  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sra. Presidente, Sr. Presidente e vereadores, caros eleitos municipais---------------------  

 ----------- Os eleitos do PSD expressam à família e ao Partido Socialista o seu sentido pesar pelo 

falecimento do Presidente Jorge Sampaio. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de dirigir as questões que trazemos ao Senhor Presidente, quero transmitir aqui 

o que senti ao ler as atas das reuniões anteriores, essencialmente a que diz respeito à situação de 

desordem pública em Milfontes, durante o mês de julho. Na altura não me manifestei, mas 

faço‐o agora: quase que estranho a vossa surpresa com a situação. Durante 20 anos (entre 1991 

e 2011) vivi, ano após ano, situações semelhantes, junto ao Castelo. Vi muita gente a dormir na 

rua, na caixa multibanco, limpei lixo dos notívagos, passei noites sem dormir, apresentei 

queixa, ano após ano, às autoridades competentes e muitas vezes (todas as noites, atrevo‐me a 

dizer) chamei a GNR para tentar resolver a situação… que só se resolveu porque os locais de 

diversão passam de moda. As imagens só não se tornaram virais porque a tecnologia não o 

permitia. Estes jovens que agora causam os distúrbios não são mais do que os filhos dos que há 

duas décadas já sabiam que, em Milfontes, tudo era permitido. A desordem e o barulho não só 

não eram punidos como, muitas vezes, acarinhados em detrimento daqueles que se debatiam 

pela defesa dos seus direitos ao sossego e à ordem pública. Esta situação é o fruto da imagem 

de impunidade que, ao longo do tempo, se deixou passar, até como um atrativo local, tanto 

pelas autoridades com responsabilidade na manutenção da ordem pública, como pela 

inexistência do controlo que a Câmara e demais autoridades competentes não exerceram nos 

locais onde detinham essa autoridade. A singularidade deste ano reside, apenas, no facto de os 

bares estarem encerrados e o que, habitualmente, acontecia nas imediações dos locais da moda 

acontecer, agora, em locais mais inusitados. Tempos atrás de tempos vêm e, ainda bem, que a 

indignação agora é geral. Desejo que, no próximo ano, a situação seja acautelada logo de início, 

porque nem só o lixo, o petróleo, as estufas são poluição e causam estragos no ambiente, na 
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saúde pública e na imagem de um território. O ruído também e há uma lei do ruído que tem que 

ser respeitada. Bem vistas as coisas e, no que ao barulho diz respeito, o denominador é sempre 

o denominador comum: os que desrespeitam a lei são sempre os mesmos (e em nos mais 

diversos locais) e os que não a fazem cumprir também. ------------------------------------------------  

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

 ---------- chegámos ao fim das interpelações a V. Excia. neste mandato. ----------------------------  

 ---------- Antes de mais voltamos a recordar os nossos pedidos anteriores que, certamente, 

ficarão por satisfazer: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a solicitação que foi feita sobre os critérios de distribuição dos ecopontos no 

concelho de Odemira definidos pela entidade gestora. (Como nota de rodapé, acrescento aqui 

um breve apontamento que deverá ser tido em conta em futuros contactos com a entidade 

responsável: os contentores onde deposito o lixo – aqueles junto à Biblioteca Municipal ‐ têm 

indicado que a última lavagem foi em dezembro de 2020. Estamos em setembro de 2021. Acho 

que este confronto de datas é suficiente para se tirarem todas as ilações possíveis.) ----------------  

 ---------- Continuando a falar de pedidos não satisfeitos: -----------------------------------------------  

 ----------  - o ponto de situação de uma eventual intervenção no Mercado Municipal de 

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

 ----------  - o levantamento dos projetos financiados pelo programa Odemira Empreende, assim 

como o grau de execução desses projetos, quais os que subsistiram após o período de 

financiamento e os que não foram bem‐sucedidos. ------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, no que a pedidos atrasados diz respeito, Sr. Presidente aquele que nos 

parecia o pedido mais fácil de satisfazer, por se tratar de uma simples fotocópia, mas que, pelos 

vistos, não é assim. Se a questão no início foi inocente, quase somos levados, agora, a pensar 

que há alguma intencionalidade no sucessivo adiamento da satisfação do pedido que agora 

recordamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Na Sessão de Junho de 2020 foi solicitado ao Sr. Presidente que desse 

conhecimento a esta Assembleia do Protocolo estabelecido com a Associação Casas Brancas, 

para exploração do Bar da Praia do Almograve. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Entretanto, tivemos conhecimento de um eventual concurso para o referido 

estabelecimento durante a presente época balnear. É público que o bar em causa continua a ser 

explorado pela associação supracitada. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pedimos ao Sr. Presidente que nos esclareça qual a situação da referida exploração e 

que seja dado conhecimento do documento onde se definem as condições de exploração, assim 

como outras eventuais parecerias ou similares entre o Município de Odemira e a Associação 

Casas Brancas.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na senda destes pedidos de esclarecimento prosseguimos: ---------------------------------  

 ----------- - Qual é o ponto de situação da recuperação da Igreja da Misericórdia, há tantos anos 

adiado/suspenso? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ainda no âmbito da preservação do património, tivemos conhecimento da aquisição 

do edifício, pertença da Congregação das Oblatas do Divino Coração, situado na Rua Fortunato 

Simões Santos, pelo seu interesse patrimonial. Gostaríamos que fosse dado conhecimento a esta 

Assembleia dos factos que levaram a esta declaração de interesse. -----------------------------------  

 -----------  - Também queremos perguntar ao Sr. Presidente se o Município candidatou este 

Cineteatro ao projeto do Ministério da Cultura “Rede de Teatros e Cineteatros”, que nos parece 

ser uma candidatura de todo o interesse para a nossa terra. --------------------------------------------  

 -----------  - O Sr. Presidente tem conhecimento e consegue explicar porque, na reconstrução do 

edifício da Praça da República, foi mantida a madeira antiga em metade da estrutura do sótão e 

a outra metade foi refeita com madeira nova? Dado o aspeto da madeira velha esta opção até 

aparenta pôr em causa a estabilidade do edifício, mas, decerto, haverá uma explicação técnica 

dada pelos responsáveis da obra para este facto aos donos da obra – os odemirenses – 
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representados por V. Exia? ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Surgiu na comunidade a “conversa” de que a Escola Profissional de Odemira terá 

vendido o edifício “Vale‐Bom” e passará a funcionar nas antigas instalações da Escola 

Preparatório Almirante Pessanha e em locais diversos e dispersos. O que nos leva a falar aqui 

no assunto é questionar o senhor presidente acerca da situação do CAO da APCO que ainda 

não viu concluído o projeto das suas instalações definitivas, da responsabilidade do Município, 

e cujo alojamento no espaço atual pode estar, com esta situação, ameaçado. Por outro lado, 

também nos preocupa o destino que será dado aos diversos prédios cedidos, em tempos, à então 

Fundação Odemira e às cláusulas de reversão que, eventualmente, a eles se apliquem. Sr. 

Presidente, o que nos pode dizer acerca deste assunto de manifesto interesse para o concelho? --  

 ----------  - Por último, senhor presidente, a sustentabilidade ambiental e as questões da 

poupança de energia fazem parte do discurso de todos os dias e é o desfio mais importantes 

para a vida da nossa espécie. Mais do que as políticas dos governantes, serão as pequenas ações 

de cada um de nós e de cada organização que irão contribuir (ou não) para a sua resolução. 

Explique a todos nós, aos funcionários do edifício principal da Câmara e particularmente a mim 

que sou a mais afetada, porque tem o aparelho de ar condicionado desse edifício de trabalhar 24 

horas dos 365 ou 366 dias do ano? Nem falo no ruído, porque quem vive perto do equipamento 

em causa sente o mesmo que quem vive perto do aeroporto: aparentemente não nos afeta…, 

mas só aparentemente, porque as sequelas existem, de facto. Nem consigo explicar o que sinto 

nos dias em que o aparelho está avariado ou a eletricidade falha e tenho o privilégio de usufruir 

dos sons naturais da vila de Odemira! Mas o que interessa de facto à comunidade é perceber 

porque é que, em mais de duas dezenas de anos, em que a evolução tecnológica tanto melhorou 

a eficácia dos equipamentos, não foi possível substituir este equipamento por um mais eficaz e 

silencioso, que não tenha que funcionar em todos os tempos mortos, de forma a poluir menos 

quer pela poupança de energia quer pela menor produção de ruído. ----------------------------------  
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 ----------- Até outubro de 2017 nunca tinha participado numa reunião de Assembleia Municipal, 

facto de que não me orgulho. Em junho de 2017 nunca nos passaria pela cabeça, a mim e ao 

Arménio Simão, que iríamos vivenciar com todos vós esta experiência de vida. Passados 4 

anos, num breve exercício de autoavaliação, eu direi que não me saí nada mal e até lhe tomei o 

gosto. E isso só aconteceu com o vosso contributo. -----------------------------------------------------  

 -----------  - Aos cidadãos intervenientes que representam todos os que, com maior ou menor 

assiduidade, no exercício de uma cidadania responsável, nos ajudaram a contribuir para 

melhorar a vida dos munícipes. ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ao Sr. Presidente e aos vereadores pela disponibilidade e cordialidade mostrada no 

esclarecimento das nossas questões e acolhimento das nossas críticas e sugestões. ----------------  

 -----------  - À senhora Presidente da AM e restantes membros desta Assembleia por criarem as 

condições de uma discussão aberta e construtiva dos assuntos que a todos, eleitos e eleitores, 

interessam, independentemente das nossas conceções ideológicas, com o reforço do espírito de 

equipa, desta equipa que sempre procurou o melhor para o concelho. --------------------------------  

 -----------  - À Fernanda Fernandes, para quem todas as palavras serão poucas pela 

disponibilidade, paciência e conhecimento com que nos orienta nestas nossas sessões. -----------  

 -----------  - Aos restantes membros do staff que, com toda a sua simpatia e paciência, nos 

acompanham nas nossas noitadas. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito obrigada a todos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cientes de que todos queremos o melhor para aqueles que representamos, a todos vós 

deixamos os nossos agradecimentos e votos de felicidades, seja qual for o caminho que se vos 

abra. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino com 3 citações e perdoem serem tantas: --------------------------------------------  

 ----------- “Na vida, não existem soluções. Existem forças em marcha: é preciso criá‐las e, então, 

a elas seguem‐se as soluções.” -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Sem qualquer conotação política: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- “Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez a tua rosa tão importante.” -------------  

 ---------- Por fim o clássico: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco 

de nós.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antoine de Saint‐Exupéry ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 10 de setembro de 2021 --------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do PSD”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves iniciou a sua intervenção referindo: “Tá ligado! Márcio 

para que câmara é que agente fala? O que é feito da vossa memória? Merecemos uma 

explicação, não sei se da Presidente da Assembleia Municipal ou do Presidente. Há aqui 

qualquer coisa que está a falhar. Até posso saber qual a explicação, mas provavelmente muita 

gente desta sala não sabe qual é a desculpa?” ------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, referiu ”Neste dia triste para Portugal, recordar e lamentar o 

falecimento do ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, uma figura central da democracia 

Portuguesa. Apresento as condolências à família e a todos os Socialistas, muito em particular 

aos Odemirenses. Muito já foi dito, mas deixem-me relembrar o Jorge Sampaio que em Lisboa 

criou o que seria a percursora da geringonça com a Coligação entre o PS, o PC e PEV, PSR e a 

UDP (não foi o BE, foi o pai e mãe do BE). Em nome do BE de Odemira o meu obrigado!” -----  

 ----------- No seguimento de uma questão que lhe foi apresentada por um habitante de Vila 

Nova de Milfontes, sobre o Largo de Santa Maria, perguntou sobre o motivo de no corrente ano 

não ter sido encerrada aquela via ao trânsito automóvel durante o verão. ----------------------------  

 ----------- Por último, referindo-se ao Campo de Futebol em Colos relembrou que no início do 

primeiro mandato, numa sessão da Assembleia Municipal realizada em Colos, o Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal informou que não estava previsto avançar com a intervenção 

naquele equipamento, resposta que considerou a mais negativa, mas a mais realista até à data. 

Lamentou que o Partido Socialista venha há vinte e quatro anos prometendo o Campo de 

Futebol em Colos. Referiu ainda que no relatório das atividades desenvolvidas pelo Município 

de Odemira, presente às sessões ordinária desta Assembleia Municipal, venha referido para 

aquele local “zona de equipamentos em Colos – Projeto – situação em curso – estudo prévio” e 

que estivesse previsto em orçamento apenas dez mil euros. -------------------------------------------  

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

 ------------ Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, relativamente à 

referencia efetuada pelo Senhor Pedro Gonçalves sobre a transmissão das sessões deste órgão, 

informou que no dia vinte e oito de setembro tinha enviado ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal um ofício a comunicar a primeira alteração ao Regimento da Assembleia Municipal 

de Odemira, com vista à implementação da transmissão das sessões online. Informou ainda que 

recebeu do Município de Odemira uma informação sobre a temática, na qual o Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal questionava os serviços se a proposta em causa cumpria o 

estipulado na Nota Informativa emanada pela Comissão Nacional de Eleições (CNE – 

AL/2021). Nessa conformidade foi solicitado pelo Município de Odemira o parecer jurídico ao 

Dr. Paulo Veiga e Moura que lhe foi transmitido nesta data e que refere o seguinte: --------------  

 ------------ “1. A partir da publicação do decreto que marque a data das eleições, ou seja, desde 

08/07/20211, é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da 

Administração Pública de actos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, nos termos do n.º 4 do artigo 10.º da Lei n.º 72-A/2015, de 23 de 

julho. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 2. A proibição de publicidade institucional, abrange qualquer suporte publicitário ou 

de comunicação (livros, revistas, brochuras, flyers, convites, cartazes, anúncios, mailings, etc,), 
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quer sejam contratados externamente, quer sejam realizados por meios internos financiados 

com recursos públicos) ou posts em contas oficiais de redes sociais. ---------------------------------  

 ----------- 3. Ora a transmissão das reuniões da Assembleia não só não é uma necessidade 

pública urgente como pode consistir numa forma de publicidade institucional do Município e 

de quem está à frente do mesmo, permitindo-lhe dar visibilidade a um conjunto de atos que 

podem comprometer os princípios da neutralidade, imparcialidade e igualdade de 

oportunidades entre todas as candidaturas a um determinado ato eleitoral. --------------------------  

 ----------- 4. Como tal, entendo que após a data de marcação das eleições não é permitido 

proceder-se à transmissão das reuniões do executivo ou da Assembleia Municipal.”. --------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referiu que desta vez tinha sido a CNE “a 

dar uma ajudinha para alegria daqueles que no Executivo e na oposição sempre levantaram 

obstáculos. Mas também temos pareceres iguais da CNE, com o qual eu também não concordo, 

sobre o OP, por exemplo, e também devia ter sido auscultada a CNE, por exemplo, naquelas 

freguesias que nos anos anteriores recusaram o Animar o Verão e que este ano aproveitaram às 

portas da campanha eleitoral, visando apenas a promoção eleitoral.” ---------------------------------   

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

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

colocadas no presente ponto da Ordem de Trabalhos, referiu que: ------------------------------------  

 ----------  - a preocupação relativa à recolha seletiva referida pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de São Luís seria encaminhada para a Ambilital, através do Pelouro do Ambiente, 

para que possam reforçar e avaliar as situações que estão eventualmente a ser mais 

perturbadoras. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - em relação às medidas de emergência Covid referidas pelo Senhor Nuno Góis, disse 

designadamente, que “os agentes culturais à data que o Senhor Deputado aqui disse que não 

tinham ainda recebido, alguns já tinham recebido. Foi-me demonstrado através de mapa e a 



-37- 

10-09-2021 

informação que tenho é que não foram só três. Além disso já houve um segundo programa de 

apoio aos agentes culturais, onde algumas das regras foram ainda mais simplificadas e algumas 

das restrições que existiam nesse regulamento e que impediam, com toda a certeza, alguns de 

se poderem candidatar foram também aligeiradas por decisão do Coletivo da Câmara. Se foram 

três no primeiro programa de certeza que foram mais no segundo programa, e há certamente 

agentes culturais que já receberam os dois apoios.” -----------------------------------------------------  

 -----------  - quanto à urgência no pagamento dos apoios, informou que tinha solicitado aos 

serviços municipais que aligeirassem o processo e que fosse prioritário o pagamento, mas 

infelizmente algumas situações não correram bem, também devido a burocracia e ao 

cumprimento de algumas formalidades consideradas obrigatórias pela Divisão Financeira. ------  

 -----------  - em relação ao apoio às atividades comerciais informou que também tinha solicitado 

aos serviços a prioridade no tratamento deste processo e foi criado uma segundo programa de 

apoio. Informou ainda que no segundo programa de apoio tinham optado pelo reforço da verba 

a atribuir, em detrimento da não cobrança da fatura da água, face ao cenário de escassez 

daquele bem, uma vez que entendiam que o não pagamento promovia o desperdício. -------------   

 -----------  - em relação ao reforço ou transferência de verbas entre linhas de apoio, informou 

que apenas se processa mediante uma alteração ao orçamento e nenhum pedido de famílias, 

cultural, recreativo, institucional ou empresarial, ficou por apoiar por falta de verba na respetiva 

rubrica. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto à cobertura da internet, informou que a disponibilidade deste serviço em 

todo o concelho tem sido uma preocupação constante, relembrando que o concelho de Odemira 

pela suas caraterística orográficas era muito difícil ter uma cobertura total. No entanto, referiu 

que têm vindo a promover gradualmente a sua implementação nos últimos anos, dando como 

exemplo em Vale de Santiago, Longueira/ Almograve, Cavaleiro, Vale Ferro e Nave Redonda. 

Revelou ainda que tem desenvolvido algumas reuniões com as operadoras, tendo sido 
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solicitado ao Município de Odemira que indicassem as áreas onde ainda se verificavam as 

faltas do serviço, para poderem estabelecer protocolos. ------------------------------------------------  

 ----------  - quanto à saúde mental informou que tinha sido feita uma proposta superiormente 

com vista à disponibilização no concelho de Odemira de um serviço de apoio à deficiência e à 

saúde mental, mas não obteve resposta. Informou ainda que tinha tentado trazer para Odemira 

uma Unidade de Saúde Mental, mas nunca foi fácil a articulação no seio da CIMAL, porque 

todos os municípios associados pretendiam aquele serviço. --------------------------------------------  

 ----------  - reconheceu que tinham falado em implementar uma campanha de apoio ao 

comércio no verão, à semelhança da campanha de Natal, mas não conseguiram ir a tempo de a 

implementar, face às dificuldades que tiveram, com serviços a funcionar à distância. -------------  

 ----------  - informou que iria dar orientações aos serviços no sentido de ser enviado à 

Assembleia Municipal o relatório das medidas de apoio no âmbito da Covid. ----------------------  

 ---------- - que não é verdade que a Estratégia Local de Habitação tenha sido elaborada “à 

pressa”, relembrando que as políticas nacionais de habitação começaram a ser definidas em 

dois mil e quinze, com uma vertente mais relacionada com a eliminação das situações de 

alojamento indigno em barracas, tendo o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU) sido encarregado de efetuar esse levantamento. Disse ainda que os vinte e seis mil 

fogos identificados nesse primeiro relatório correspondiam a situações que foram indicadas 

pelos municípios e outras entidades, como sendo barracas que tinham de ser demolidas e 

pessoas realojadas. Recentemente, alteraram o contexto e transformaram essas vinte e seis mil 

necessidades também para outras situações de indignidade para além das barracas, o que vai 

limitar a verba face ao aumento das situações elegíveis. ------------------------------------------------  

 ---------- Revelou ainda que a Estratégia Local de Habitação de Odemira começou a ser tratada 

no ano de dois mil e vinte, na sequência da publicação, em setembro do ano anterior, da 

Estratégia Nacional de Habitação onde constavam os vetores principais que deviam conduzir a 
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uma política de habitação, com vista à resolução não apenas das situações de indignidade, mas 

também de disponibilização de casas para quem venha a necessitar, a preços razoáveis. Disse 

também que o concurso para contratação da Estratégia Local de Habitação de Odemira foi 

lançado no ano de dois mil e vinte, coma duração de quatro meses, tendo sido adjudicado em 

fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que neste processo competia ao Governo criar as condições financeiras 

para a concretização das Estratégias Locais de Habitação, respeitando os princípios da 

subsidiariedade com os municípios. Referiu ainda que os municípios não conseguiam resolver 

o problema da habitação apenas com o recurso ao orçamento municipal, e considerou que só 

conseguiriam implementar as respetivas Estratégias Locais de Habitação se tivessem os meio 

financeiros suficientes para o efeito, tendo em conta o preço atual da construção. -----------------   

 ----------- Informou ainda que na elaboração da Estratégia Local de Habitação de Odemira foi 

efetuado um levantamento das situações existentes pelos serviços municipais, tendo sido 

solicitada a colaboração das Juntas de Freguesias e de entidades socais. A Estratégia é global e 

corresponde a soluções para todas as freguesias, não mencionando nomes, mas sim números. A 

candidatura da Estratégia Local de Habitação de Odemira foi efetuada no seu todo para reserva 

de fundos, mas aquando da sua concretização, em cada uma das situações, será necessário 

efetuar uma candidatura especifica, para a qual já seria identificado o beneficiário. ---------------  

 ----------- Por último, sobre este assunto informou ainda que o investimento privado teria linhas 

próprias de apoio que não absorviam a verba destinada apenas ao investimento público. ---------  

 -----------  - quanto à ordem pública em Vila Nova de Milfontes relembrou que não se tratava de 

uma situação nova, apenas tinha diferido o timing da ocorrência, e considerou que as forças da 

ordem não necessitavam que a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia os alertasse todos os 

anos para a situação, porque conheciam o contexto, como deviam atuar e inclusivamente 

estavam em constato direto com a administração interna, por via da Câmara Municipal e, 
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portanto, só tinham de articular os meios. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  -  que desconhecia que houvesse uma diferença tão grande relativa à frequência de 

lavagem dos contentores, podendo esta estar associada ao processo pandémico, pelo que iria 

verificar a situação junto dos respetivos serviços. -------------------------------------------------------  

 ----------  - relativamente à suposta venda do edifício “Vale‐Bom” pela Escola Profissional de 

Odemira (EPO) referiu que não tinha conhecimento oficial da referida venda, nem de qualquer 

ordem de expulsão da Associação de Paralisia Cerebral Odemira (APCO) daquele local, e tinha 

conhecimento que os ónus mantinham-se no restante património. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal adiantou ainda que o projeto do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 

da APCO já estava concluído e em concurso público, o qual infelizmente tinha ficado deserto. --  

 ----------  - em relação ao ar-condicionado no edifício principal da Câmara Municipal informou 

que o mesmo funcionava em permanência para manter a temperatura regular na sala do 

servidor informático, no entanto, no edifício contiguo àquele, que estava a ser requalificado 

previam a reorganização dos serviços, incluindo o setor informático. Disse ainda que 

desconhecia que o equipamento fizesse muito barulho pelo que iria verificar junto dos serviços 

uma solução que minimizasse esse incomodo. -----------------------------------------------------------  

 ----------  - quanto à questão relativa à reparação do edifício na Praça da República e à 

manutenção de parte da cobertura de madeira, disse que “não há nenhuma razão para não 

acreditar, com engenheiros e os arquitetos a acompanhar aquela obra, que não estão 

asseguradas as condições de segurança”. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  - afirmou que no presente ano o Largo de Santa Maria, em Vila Nova de Milfontes, 

não tinha sido encerrado, porque o Presidente da Câmara Municipal entendeu que aquela 

decisão tinha de ser precedida de um diálogo com os que já protestaram e os que queriam ser 

beneficiados, devendo no final prevalecer o interesse público e não o interesse privado. Este 

procedimento evitaria os constrangimentos que existiram no ano anterior. --------------------------  
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 -----------  - quanto ao campo de futebol em Colos informou que as movimentações de terras no 

recinto tiveram como objetivo nivelar o terreno e regularizar a largura do campo, uma vez que 

no levantamento topográfico verificaram que existia um desnível na ordem de um metro e 

setenta centímetros. Informou ainda que existe um estudo prévio do campo de futebol e do 

restante complexo, que pretendia que fosse previamente debatido com a população local, porém 

os últimos anos de pandemia não permitiram esse facto. Referiu ainda que a verba prevista em 

orçamento ia sendo ajustada face à correspondente execução e, por esse, motivo estava prevista 

uma verba mais elevada para o próximo ano, com vista ao lançamento do concurso. --------------  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que as restantes 

questões, bem como as que estão pendentes, seriam respondidas até ao final do mês. -------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções sobre este assunto 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

tratamento dos assuntos constantes no Período da Ordem do Dia. ------------------------------------  

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

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

PESSOAL - TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2021: Foi presente 

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

sessão: --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0487-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

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

 ----------- Foi presente a informação n.º 4147-2021, datada de 13 de agosto de 2021, proveniente 
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da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que seguidamente se 

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

 ---------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE 

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 Segunda 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 segunda alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovada em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 28 de maio, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 06 de maio do presente ano, procedeu-se à 

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

cumprimento ao Despacho n.º 39/2021 V-DBSL de 31 de maio, promovendo-se desta forma a 
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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 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 artº 92º da LTFP. Para efeitos de concretização da 

mobilidade fundamentada na legislação mencionada, procedeu-se a 1 mobilidade interna, na 

mesma carreira e categoria, da DGI para a DDSC/SAS. -----------------------------------------------  

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

 ----------- Procede-se à atualização dos postos de trabalho na Terceira 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): 14 ---------------------------  

 ----------- Entradas: 10 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Saídas: 4 --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- - Em Procedimento Concursal em outra entidade (em período experimental). -----------  

 ---------- 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 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 Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, 

apresentam-se nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados ao Mapa de 

Pessoal, 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 12 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 a unidade orgânica da DDSC, terá reflexos na despesa a partir do mês de outubro 

do presente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

vigor, apresenta-se nesta informação a alteração nos termos e conforme determinado 
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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 Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 será afixada no edifício 

da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município. ------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se, nos termos 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, a apreciação e deliberação da Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal 2021, 

bem como a remessa do assunto à Assembleia Municipal para os mesmos efeitos. ----------------  

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

termos propostos, bem como a remessa do documento à Assembleia Municipal para os mesmos 

efeitos.” -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ----------- Ponto dois: 8ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 2ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA,3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3ª 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 sessão: ----------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0532-2021 - 8ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 2ª 
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ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 3ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA,3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 4359/2021, datada de 31 de agosto de 2021, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 8ª Modificação 

Orçamental - 2021: 2ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Receita, 3ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento da Despesa, 3ª Alteração Modificativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 3ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 

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

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

 ---------- Diminuições/anulações: 854.000,00 € (Oitocentos e cinquenta e quatro mil euros). ----  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 277.000,00 € (Duzentos e setenta e sete mil euros); -----------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 267.000,00 € (Duzentos e sessenta e sete mil euros). -----------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 342.000,00 € (Trezentos e quarenta e dois mil euros); ---------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 302.000,00 € (Trezentos e dois mil euros). -----------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 120.000,00 € (Cento e vinte mil euros); -------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 1.006.000,00 € (Um milhão e seis mil euros). -------------------  

 ---------- Propõe-se para aprovação e remessa à Assembleia Municipal para os mesmos efeitos.   

 ---------- 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. O Presidente da reunião exerceu o voto de qualidade.” ---  
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 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Socialista, oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. --------  

 ----------- Ponto três: APOIO FINANCEIRO A JUNTAS DE FREGUESIA E INSTITUIÇÕES 

SOCIAIS - COVID-19 - JUNTA DE FREGUESIA VILA NOVA DE MILFONTES: Foi 

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

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

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0454-2021 - APOIO FINANCEIRO A JUNTAS DE FREGUESIA 

E INSTITUIÇÕES SOCIAIS - COVID-19 - JUNTA DE FREGUESIA VILA NOVA DE 

MILFONTES -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 3810-2021, datada de 26 de julho de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Setor Ação Social, na qual consta que, no 

âmbito das medidas aprovadas em reunião de Câmara de 04/02/2021 e de acordo com as 

Normas da Linha de Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais – COVID-19 

e de acordo com o disposto no Artigo 6º das referidas Normas, foi formalizada a candidatura 

por parte da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. -------------------------------------------  

 ----------- Neste sentido e de acordo com o nº 1 e nº 2, do Artigo 6º das Normas da Linha de 

Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais – COVID-19, a Junta de 

Freguesia informou que o apoio prestado foi para fazer face aos pedidos que surgiram por parte 

de migrantes que residiam na freguesia e não tinha trabalho devido à pandemia, devido aos 

confinamentos obrigatórios e à cerca sanitária implementada pelo governo. ------------------------  

 ----------- A natureza do apoio prestado passou pela entrega de 223 cabazes alimentares, 
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essencialmente nos meses de fevereiro, março e abril, num universo de 104 pessoas. -------------  

 ---------- De acordo com o Artigo 7º, das referidas Normas foi analisada a listagem nominal, 

em articulação com o Serviço Local de Segurança Social, onde se verificou que muitas das 

pessoas estiveram desempregadas no período em análise e que a grande maioria trabalhou 

poucos dias (trabalharam entre 5 e 8 dias/mês) por mês, o que não lhes permitiu auferir o 

suficiente para fazer face às despesas existentes, solicitando assim alimentação. -------------------  

 ---------- Considerando que, se validou a situação de vulnerabilidade social em que as 104 

pessoas se encontraram no período compreendido entre fevereiro e abril, que foram 

apresentadas evidências contabilista das despesas realizadas através das faturas nº 001.0004609 

(877,91€), nº 001.0002681 (587,78€) e nº 001.0003295 (1 522,04€), propõe-se a atribuição de 

um apoio financeiro, no valor total da despesa efetuada, de 2 987,73€ (dois mil novecentos e 

oitenta e sete euros e setenta e três cêntimos) à Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, 

valor que de acordo com o disposto no nº 2, do Artigo 2º das Normas da Linha de Apoio 

Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais – COVID-19, não ultrapassa 20% (10 

000,00€ - dez mil euros) da dotação total do Fundo (50 000,00€ - cinquenta mil euros). ----------   

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e remessa à Assembleia Municipal para 

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

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

termos propostos. Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

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

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

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

 ----------- Ponto quatro: EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS DOS 

CM’S 1075, 1075-1 E 1074” - RELATÓRIO FINAL: Foi presente a proposta que 

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

apreciação e autorização do compromisso plurianual: --------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0475-2021 - EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DOS 

PAVIMENTOS DOS CM’S 1075, 1075-1 E 1074”: RELATÓRIO FINAL ---------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 3928-2021, datada de 02 de agosto de 2021, proveniente 

da Divisão de Infraestruturas e Logística e elaborada pelo Júri do Procedimento relativo ao 

concurso público para a execução da obra em epígrafe, dando conhecimento que foi esgotado o 

prazo para os concorrentes se pronunciassem em sede de audiência prévia, sobre a 

fundamentação da avaliação das propostas. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, considerando que não houve qualquer observação e ou reclamação à 

decisão tomada, procedeu-se conforme estipulado no n.º 1 do art.º 148.º do CCP à elaboração 

do respetivo Relatório Final, onde se propõe que a adjudicação da empreitada em apreço seja 

atribuída à empresa ECOASFALT, S.A Sucursal em Portugal, pelo valor de 228.914,90 €, ao 

qual acresce ainda o valor do IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais se propõe, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, e aditada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a remessa do assunto à Assembleia 

Municipal para a autorização prévia do compromisso financeiro.-------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação e envio à Assembleia Municipal para efeitos de autorização 

prévia, em face do compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, bem como a remessa do documento à Assembleia Municipal para 

autorização do compromisso plurianual.” ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto cinco: AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL, 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 sessão, 

para apreciação e autorização do compromisso plurianual: --------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0509-2021 - AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA 

INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO 

ESPECIAL, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL: 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 4182-2021, datada de 17 de agosto de 2021, proveniente 

do Setor de Compras e Gestão de Stocks, da Divisão de Gestão Interna, elaborada pelo júri do 

procedimento, na qual consta o Relatório Final relativo à aquisição de serviço em apreço, do 

qual se conclui que é intenção adjudicar a referida aquisição à empresa ENDESA ENERGIA, 

S.A., pela importância € 407.459,66, acrescida de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------  

 ---------- Foi igualmente presente a informação n.º 3620-2021, datada de 15 de julho de 2021, 

proveniente do referido Setor de Compras e Gestão de Stocks, elaborada pelo júri do 

procedimento, na qual consta o Relatório Preliminar. ---------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto e estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, 

solicita-se nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
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republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a respetiva autorização prévia da Assembleia 

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

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- Ponto seis: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO A 

MARIANA MARTINS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão, a qual foi aprovada, por unanimidade, na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia quinze de julho do corrente ano: --------  

 ----------- "VOTO DE LOUVOR A MARIANA MARTINS, PRIMEIRA MULHER A 

LICENCIAR-SE EM GUITARRA PORTUGUESA ---------------------------------------------------  

 ----------- Mariana Martins, nasceu em 1999, é natural do concelho de Odemira e residente na 

Boavista dos Pinheiros. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez o seu percurso escolar na Escola Pública e quando transitou para o 5º ano de 

escolaridade foi lhe dada a possibilidade de ingressar num novo projeto que, em 2009, se 

iniciava na Escola Básica Damião de Odemira, no Agrupamento de Escolas de Odemira, pela 

mão da Escola de Artes de Sines e com a parceria desta Câmara Municipal: a possibilidade de 

ingressar num Curso Básico de Música, em regime articulado, possibilitando que, a par do seu 
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percurso formativo regular do Ensino Básico, se juntasse uma formação artística de vocação 

musical, com paralelismo pedagógico e a obtenção de graduação à de um aluno que 

frequentasse um Conservatório de Música. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A decisão foi imediata e quando se tratou de escolher um instrumento musical no qual 

alicerçaria a sua formação, a opção pela guitarra portuguesa revelou-se uma experiência 

marcante e motivadora. E assim fez esse percurso, firmando a sua paixão por este instrumento 

com tanto significado para a cultura portuguesa e, com ela, a ambição e o desejo de fazer desta 

aprendizagem uma via profissionalizante. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando transitou para o Ensino Secundário, em 2014, deparou-se com a 

impossibilidade de prosseguir estes estudos na Escola Secundária de Odemira, pelo facto de 

não haver número de alunos que legitimasse a constituição de uma turma de Ensino Articulado 

da Música. Este obstáculo não a deteve e decidiu também com o apoio desta autarquia, 

continuar os seus estudos musicais no Agrupamento da ESPAMOL (Lagoa) e, no 12º ano, no 

Agrupamento de Escolas de Lagos (ambos em parceria com a Academia de Lagos) onde veio a 

concluir, com sucesso, mais esta etapa. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2017, viu-se confrontada com o ingresso no Ensino Superior, mas a sua escolha 

foi inequívoca: prestou provas na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico 

de Castelo Branco, onde veio a ingressar como aluna da licenciatura em Estudos Superiores em 

Guitarra Portuguesa, tendo como mestre o conceituado Custódio Castelo, referência 

conceituada da Guitarra Portuguesa em Portugal.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Foi, em paralelo, também a primeira mulher portuguesa a enveredar por esta área, o 

que lhe suscitou na altura já algum mediatismo e a levou a afirmar: “é muita responsabilidade 

ser a primeira e há quem diga que uma mulher não toca guitarra portuguesa, mas eu quero 

mostrar que as mulheres, não só o conseguem, como podem ser muito boas a fazer isso”.  -------  

 ---------- Em simultâneo, iniciou também em 2019 o ensino da Guitarra Portuguesa junto dos 
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mais jovens como docente do Conservatório de Artes de Lagoa, bem como da Academia de 

Música de Portimão, começando a desenhar a sua vontade de também transmitir às novas 

gerações a sua paixão pela guitarra portuguesa, promovendo e salvaguardado este património 

tão intrinsecamente português. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No passado dia 5 de julho de 2021, o sonho concretizou-se e a primeira Mulher a 

licenciar-se em Guitarra Portuguesa no mundo, é odemirense. ----------------------------------------  

 ----------- Pelo foco em prosseguir este sonho, pela vontade em superar os desafios que essa 

opção lhe colocou, pela coragem de se afirmar e vingar num mundo, até há pouco exclusivo 

dos Homens, por dedicar o seu projeto de vida à guitarra portuguesa tão identitária da cultura 

nacional e o simbolismo que este instrumento tem no fado, Património Mundial da 

Humanidade, mas onde não se esgota, pelas estratégias municipais de apoio ao Ensino 

Artístico, “Odemira Recorda Amália” e pela politica local de Igualdade de Género promovidas 

por esta autarquia e tão bem personalizadas nesta jovem, vem esta Câmara Municipal, por 

unanimidade, louvar o percurso desta nossa odemirense, exaltando Mariana Martins enquanto 

exemplo de determinação, vontade, esforço e afirmação, mas também de humildade e respeito 

pelo outro que consagra enquanto valores pessoais e que ainda mais a enobrece no caminho 

feito mas, com certeza, no futuro que se deseja promissor de talento e de plenas realizações 

para esta artista.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este voto de louvor é dirigido à munícipe Mariana Martins e à sua família, mas 

igualmente a todas as entidades que possibilitaram e concorreram para este percurso de 

sucesso, devendo por isso ser endereçado também à Escola de Artes de Sines, aos 

Agrupamentos de Escolas de Odemira, de Lagoa e de Lagos, ao Conservatório de Artes de 

Lagoa, à Academia de Música de Portimão e à Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta conformidade, propõe-se a aprovação do presente Voto de Louvor, devendo ser 
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endereçado conforme proposto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Municipal de 

Medalhas Honorificas, submeter à Assembleia Municipal a proposta de atribuição da Medalha 

Municipal de Mérito a Mariana Martins, pelo reconhecimento do percurso desta jovem 

Odemirense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 15 de julho de 2021”. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o presente Voto de Louvor, bem 

como a proposta de atribuição da Medalha Municipal de Mérito.” ------------------------------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação desta proposta, por 

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

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

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

----------Votantes: trinta e três; ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------Votos a favor: trinta e dois; -----------------------------------------------------------------------  

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

----------Votos (abstenção): um. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria absoluta, atribuir a Medalha 

Municipal de Mérito a Mariana Martins. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO ELEITOR 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 
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SETEMBRO: Foi presente o email datado de dezassete de julho do presente ano, enviado pelo 

Senhor José Carlos Godinho Rocha, cidadão designado pela Assembleia Municipal para 

integrar a composição da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Odemira, no qual comunicava o términus da sua atividade como colaborador na referida 

Comissão, por motivos pessoais e profissionais. Foi igualmente presente o email enviado no dia 

dezanove de julho pela Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira a 

solicitar a designação de novo cidadã(o) para substituição do Senhor José Carlos Godinho 

Rocha na referida Comissão Alargada. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a indicação de propostas 

para a eleição em causa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não tendo sido apresentada qualquer proposta, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal informou que o assunto transitará para a próxima sessão deste órgão. ------------------  

 ----------- Ponto oito: INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – 1.º SEMESTRE 

2021: APRECIAÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA D) DO N.º 2 DO ART.º 77.º DA LEI N.º 

73/2013, DE 03 DE SETEMBRO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

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

 ----------- “INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º SEMESTRE DE 2021 ------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4432/2021/SCT, datada de 06-09-2021, elaborada pela 

Divisão de Gestão Interna, bem como a Informação Económica e Financeira do Município de 

Odemira, na qual é efetuada a análise da situação económica, financeira e orçamental do 

Município durante o primeiro semestre de 2021, e cujo documento foi devidamente apreciado 

pelo auditor externo, nomeado pela Assembleia Municipal de Odemira, conforme "Relatório de 

Revisão Limitada de Demonstrações Financeiras Semestrais". ----------------------------------------  

 ----------- Face à urgência do envio do assunto à Assembleia Municipal de Odemira, o Senhor 

Vice-Presidente, em substituição do Sr. Presidente da Câmara Municipal, aprovou no dia 
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07/09/2021, a remessa da Informação Económica e Financeira - 1º Semestre de 2021 àquele 

Órgão, para conhecimento e tomada de conhecimento da mesma, conforme o estatuído na 

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

 ---------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------  

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

ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

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

de junho a trinta e um de agosto do presente 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. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: ALOCUÇÃO DE TÉRMINUS DE FUNÇÕES DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Srª Presidente, Sras e Srs Vereadores, Presidentes de JF, Deputados Municipais; -------  

 ---------- Em 1997 ousei integrar a lista do PS na candidatura à Câmara Municipal de Odemira 

nas eleições autárquicas de 12 Dezembro desse ano, que vencemos, tendo tomado posse pela 

primeira vez como eleito local em 5 de Janeiro de 1998, integrando a Vereação da CMO 

presidida pelo António Camilo, a quem agradeço e reconheço a confiança, função que viria a 

exercer a tempo inteiro a partir de 10 de Agosto do mesmo ano. --------------------------------------  

 ---------- Um cenário desafiante logo à partida, pois o concelho havia sofrido uma forte 

devastação provocada pelas Cheias de Nov de 1997, felizmente sem vitimas mortais mas com 

desalojados, e muitos danos em infraestruturas e equipamentos, tendo sido prioritário o 

realojamento de famílias em novos fogos construídos em Odemira, e novos bairros e habitações 

em Luzianes-Gare e Sabóia, recuperação da rede viária danificada, pontes e pontões, 
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infraestruturas de água e saneamento e vários equipamentos públicos, um pouco por todo o 

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

 ----------- Desse novo desafio, destaco o forte empenhamento e capacidades de toda a estrutura 

municipal de serviços, técnicos e operacionais, algo que ultrapassou a minha expetativa inicial. 

Para um autarca sem gabinete, sem viatura, sem conhecimento dos serviços foi determinante a 

disponibilidade permanente, conhecimento, nobreza e grandeza, de um homem que sempre 

trago na memória, o então encarregado geral, e mais tarde, ainda que por poucos meses, 

Vereador da Câmara Municipal, o Sr. Zeca de Matos, muito justamente distinguido com a 

medalha de ouro de mérito municipal, e a quem volto a curvar-me, infelizmente a titulo 

póstumo. Gratidão eterna pelo bem que nos fizeste e pelo muito que me ensinaste. Obrigado 

Mestre ZECA! ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram 12 anos na função de Vereador do Presidente António Camilo, numa ação de 

muita proximidade com as Freguesias e as comunidades locais, no âmbito da beneficiação e 

reforço de infraestruturas, serviços ambientais e obras particulares. ----------------------------------  

 ----------- Foram anos em que aprendi, aprendi muito. Aprendi todos os dias. Não há palavras 

que façam justiça à gratidão que sinto por ter aprendido tanto com tanta gente, enquanto 

Vereador, gente nos quais incluo os saudosos Presidentes de Junta de Freguesia, Raúl Vicente, 

Anibal Simão, Mauricio e José Vieira, infelizmente todos já desaparecidos, a quem deixo um 

eterno agradecimento e a minha singela homenagem póstuma. ---------------------------------------  

 ----------- Destaco, pela importância, nesse período, o reforço do serviço de proximidade que 

proporcionaram os Protocolos de Colaboração e Delegação de Competências assinados em 

2001 com todas as 17 Juntas de freguesia de então! Só vinte anos depois, chegaria a atual lei de 

descentralização, mesmo assim, algo envergonhada! Quanto todos teríamos perdido se 

tivéssemos ficado estes anos todos à espera? Foi sábia, nobre e de inegável interesse público, a 

decisão tomada por todos nas freguesias, na CM e claro, por este órgão a AM! --------------------  
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 ---------- Orgulho-me de ter coordenado essa missão, que marcou a viragem na capacitação das 

nossas juntas de freguesia, proporcionando a estas o reforço de meios e uma ação mais eficaz e 

próxima dos problemas e das pessoas, bem como o reforço desse compromisso recentemente 

assinado pelo Município com todas as atuais freguesias na transferência de competências para 

estas entidades e que já vigora. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Srª Presidente, Sras e Srs Vereadores, Presidentes de JF, Deputados Municipais; -------  

 ---------- Há 12 anos, ousei ainda mais, assumindo o desafio de liderar a equipa do PS na 

candidatura à Câmara Municipal, tendo recebido o voto de confiança da maioria dos eleitores 

para exercer o cargo de Presidente da Câmara, funções que assumi, pela primeira vez em 

Outubro de 2009, num período de grande incerteza, crise financeira e social do País, da Europa 

e do mundo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre 2009 e 2015, todos vivemos um tempo de retrocesso económico e social, que 

implicaram a redução de receitas municipais, revisão de objetivos e timings de execução. --------  

 ---------- Foram dias e noites de discussão, algumas com os srs Presidentes de Freguesia, com 

outros parceiros sociais e no âmbito dos órgãos em que tínhamos representação, regional e 

nacional.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda assim, habituados que estamos a viver em crise, procedemos aos ajustamentos 

possíveis e necessários, mantivemos o rumo, o essencial do apoio social e o equilíbrio 

financeiro da autarquia e aproveitamos ao máximo todas as oportunidades de financiamento 

europeu.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apenas a partir de 2016 o desafogo se começou a fazer sentir. -----------------------------  

 ---------- Apesar disso nem tudo foi mau nesse período...pois entre diversas realizações que foi 

possível executar, enquanto Presidente, tive o privilégio de participar e a honra de receber 

prémios em representação de Odemira, em alguns dos momentos mais marcantes do meu 

percurso político, como foram os prémios nacionais ”As melhores praias de Portugal”, na gala 
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realizada em Tróia, do melhor filme promocional na gala realizada em Sesimbra, e de 

Autarquia do ano (no âmbito da participação cívica) na gala realizada em Braga, promovido 

novas dinâmicas de participação cívica e apoiado financeira e tecnicamente o maior 

investimento de sempre no acréscimo da qualidade de respostas sociais, com 4 novos lares, da 

APCO e da SCMO em Odemira, em S. Luis e Relíquias, bem como a criação do Programa 

Municipal Odemira Empreende que permitiu a criação de dezenas de pequenos negócios e 

empregos até aos dias de hoje, bem como a importância da requalificação que aconteceu na vila 

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

 ----------- Tive igualmente a honra de presidir ao Conselho Executivo da CIMAL em 2013, e de 

participar na criação da AMGAP, da AMAGRA e da Ambilital, tendo presidido aos Conselhos 

Diretivo e Conselho de Administração de todas elas, sendo que nas duas últimas exerci o cargo 

ao longo dos 3 mandatos, com grandes realizações, crescimento patrimonial, funcional e 

orgânico, equilíbrio financeiro e estabilidade laboral, com aprovações unânimes de todos os 

projetos, orçamentos, relatórios e contas, ao longo de 12 anos, pelas sete autarquias 

constituintes da AMAGRA, e o privilégio de participar, representando os municípios do PS na 

CP da AGDA (ao longo dos 3 mandatos), bem como no Conselho Geral e mais recentemente 

no Conselho Diretivo da ANMP. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tive igualmente a honra de participar na criação da Sociedade Polis SW em 2009, e 

ter representado no Conselho de Administração, ao longo de mais de 10 anos, o nosso concelho 

e os restantes concelhos do projeto, de cujas ações se elaborou um livro que relata a maior ação 

integrada entre o estado e as autarquias de planeamento e investimento na qualificação do 

litoral do PNSACV, num montante global de investimento que ultrapassou os 40 milhões de 

euros, com cerca de 12 milhões investidos no concelho de Odemira, em qualificação dos 

Portinhos de Pesca, de Praias, de requalificação em ambientes urbanos na Zambujeira do Mar e 

em Vila Nova de Milfontes, na mobilidade pedonal e proteção de arribas e falésias. --------------  
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 ---------- Sobre o trabalho desenvolvido, muito haveria a referir no imenso trabalho autárquico 

dos últimos 24 anos, mas o que não temos duvida, e o que nos orgulha é termos hoje um 

concelho diferente para melhor, refletido no acréscimo da qualidade de vida local, na dinâmica 

económica e social, que duplicou o poder de compra dos Odemirenses, continuando estes a 

poder contar com um município de saúde financeira invejável e um dos menores níveis de 

taxação municipal do país, com o IMI no mínimo e devolução de 1,5% de IRS municipal por 

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

 ---------- Do imenso trabalho autárquico do PS na Câmara, Assembleia e Juntas de Freguesia, 

evidencia-se uma marca identitária que privilegia a intervenção nas múltiplas dimensões das 

políticas sociais, com um elevado sentido de justiça social e de promoção da democracia à 

escala local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O foco foi sempre nas pessoas, nas suas condições de vida, políticas sociais e 

proximidade, estando bem à vista de todos por todo o concelho. --------------------------------------  

 ---------- Srª Presidente, Sras e Srs Vereadores, Presidentes de JF, Deputados Municipais; -------  

 ---------- Assumi desde sempre a defesa dos ideais em que acredito e dos interesses de Odemira 

e dos Odemirenses, acima de tudo e contra todos, se necessário. --------------------------------------  

 ---------- Nunca me subjuguei a qualquer tipo de interesses partidários e ou de grupos de 

interesse, podendo hoje afirmar perante vós que procurei sempre agir pelos interesses de 

Odemira, no respeito pelos ideais de Abril, da ética e verdade. ----------------------------------------  

 ---------- Procurei sempre considerar os órgãos municipais e a sua independência e respeitar as 

suas competências, mesmo que delegadas, procurando informar e responder às questões 

colocadas e certamente que nem sempre o consegui. ----------------------------------------------------  

 ---------- Procurei representar condignamente o município dentro e fora do concelho, nunca 

abdicando de intervir e reivindicar na justa medida da nossa escala e problemas. ------------------  

 ---------- Procurei fomentar e incentivar à participação cívica e gestão delegada nos Vereadores 
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e Dirigentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assumimos juntos aqui, nestes órgãos, dezenas de Moções e Posições politicas. -------  

 ----------- Perdemos algumas batalhas, mas também foram várias as que ganhamos, das quais 

recordo a luta contra o encerramento de várias escolas, o mapa judiciário e a exploração de 

hidrocarbonetos, entre outras. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Participei com entusiasmo e honra nas sessões da AM, ordinária e extraordinária, 

temáticas e comemorativas do 25 de Abril, orgulhando-me de ter proposto a realização da 

sessão comemorativa dos 40 anos do Poder Local Democrático e nela ter participado, numa das 

mais relevantes ações comemorativas realizadas em Odemira, que juntou novos e antigos 

autarcas, com intervenções brilhantes, das quais me atrevo a recordar uma, pela atualidade, 

citando um dos homens mais interventivos que integrou a Assembleia Municipal de Odemira, o 

Dr. José Ribeiro e Castro…que na sua intervenção sobre o processo de Regionalização em 

Portugal…disse, e passo a citar; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “É um dos maiores fiascos políticos dos últimos 40 anos: desde 1976 que temos, na 

Constituição, Regiões Administrativas criadas e distritos extintos; mas, 40 anos passados, 

continuamos com distritos – embora fragilizados e despidos – e nada de regiões. Nunca se viu 

coisa assim: nem na História constitucional portuguesa, nem na História constitucional de 

qualquer país que conheça. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Penso que este fracasso causou danos enormes a Portugal e aos portugueses, ainda 

não contabilizados porque ainda ninguém se deu ao trabalho de fazer essa avaliação. A esse 

vazio prolongado do patamar intermédio da nossa Administração Pública devemos a desordem 

do território, boa parte da desertificação, solidão e abandono de muitas populações, desperdício 

de recursos que ficaram por aproveitar, falta de políticas de fomento, irracionalidade de alguns 

investimentos públicos – e irracionalidade também de outros que ficaram por fazer –, crescente 

fragilidade técnica e administrativa do interior, um país mais desequilibrado e com menor 



-62- 

10-09-2021 

coesão. Quão melhores seríamos, se o edifício autárquico tivesse ficado completo! ---------------  

 ---------- Temos este desígnio para cumprir. É o desenvolvimento do país que o exige. -----------  

 ---------- Não ignoro o referendo, nem o desrespeito. Apesar de ter votado “Sim” 

convictamente, admito que “Regionalização” possa ser uma espécie de “gato morto”, uma 

palavra queimada, uma coisa que foi tão politizada no pior sentido que tenda a provocar 

confrontação irracional e asneira. Mas temos de quebrar o galho – e andar para diante. Não 

podemos continuar neste vazio e impasse, a fazer experiências ou a inventar sucedâneos. A 

verdade é que a regionalização não se fez… nem deixa fazer. Tomemos o exemplo das Áreas 

Metropolitanas – também estão à espera. E é assim que estamos há 40 anos: à espera… à 

espera… Somos um país adiado. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pode não se chamar Regionalização. Tem é que ser descentralização – democrática e 

autárquica. Tem que ter racionalidade territorial e lastro histórico e societal, com potencial de 

identificação das populações. Tem que ter capacidade para desencravar o desenvolvimento 

equilibrado do país e definir uma malha que, a par do quadro autárquico próprio, possa convir 

também à rede desconcentrada dos serviços da Administração Central. ------------------------------  

 ---------- Temos que concluir este patamar. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Acreditemos que será possível superar preconceitos partidários e trabalhar 

objetivamente, focados apenas no Bem Comum, no desenvolvimento de Portugal, no serviço 

das populações. Confiemos que será possível reencontrar um consenso, útil e fecundo, rigoroso 

quanto aos dinheiros públicos, moderado quanto aos cargos e lugares, prudente no desenho 

administrativo, mas claramente ousado na descentralização e ambicioso quanto às metas e 

propósitos. Pode ser, além do mais, uma ótima oportunidade de redistribuição de recursos e 

também, portanto, de economia.” --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saúdo o autor e Subscrevo integralmente! Um tema que em minha opinião não pode 
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ser esquecido no futuro próximo. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Srª Presidente, Sras e Srs Vereadores, Presidentes de JF, Deputados Municipais; -------  

 ----------- Os últimos dois anos foram atípicos, marcados pela inesperada pandemia de Covid-

19. No concelho de Odemira foram muitos infetados, tendo-se registado catorze vítimas 

mortais que todos lamentamos. Após dois confinamentos gerais e muitas restrições à nossa vida 

pessoal e coletivo, o regresso à normalidade possível vai acontecendo, proporcionada pelo 

conhecimento cientifico e da tenologia existentes, pelo desenvolvimento de vacinas nas quais 

recaem todas as esperanças da Humanidade, tendo a consciência que continuados a viver num 

equilíbrio frágil, entre a expetativa da massificação e a eficácia da vacina, a médio prazo, a 

capacidade das estruturas de saúde e dos mecanismos sociais de apoio. -----------------------------  

 ----------- As conquistas do Mundo moderno e a organização politica e social das Nações dentro 

da qual nos integramos, permite mantermos a esperança de um regresso em breve à 

normalidade plena. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A maldita pandemia está a por à prova a nossa capacidade, enquanto povo e enquanto 

Nação, mas acredito que não só sairemos bem-sucedidos, como ficaremos mais fortes, 

determinados na reconstrução da sociedade. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste âmbito sublinho e reconheço o esforço dos Odemirenses, em particular no 

período da cerca sanitária imposta às Freguesias de São Teotónio e de Longueira/ Almograve, 

aos quais o Município se associou com programas de apoio à economia e aos setores social e 

cultural, no apoio a equipas de saúde e social, na instalação e funcionamento de cinco Centros 

de Vacinação, entre outras diligências, como os planos de contingência, de informação e 

divulgação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos que estão por contabilizar todas as perdas económicas e sociais delas 

derivadas, mas também sabemos ver os sinais de otimismo, o esforço de superação que os 

Odemirenses têm vindo a mostrar e que merecem um público elogio. Bem hajam pela 
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resiliência, continuem a acreditar e a lutar. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Srª Presidente, Sras e Srs Vereadores, Presidentes de JF, Deputados Municipais; -------  

 ---------- Foi um privilégio ter sido um de vós, ter servido a Odemira. -------------------------------  

 ---------- É um privilégio levar esta memória comigo. --------------------------------------------------  

 ---------- Estarei para sempre grato. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em politica nunca se faz tudo o que projetamos e assim foi, mas em compensação 

acabei por ver concretizada algumas iniciativas que não estavam nos propósitos iniciais e que 

muito me agradou ver concretizadas. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A todos os eleitos (atuais e de mandatos anteriores) saúdo e agradeço fazendo-o com 

um abraço sentido na pessoa de um homem que muito admiro... que fez todo o percurso 

comigo, e a quem devo um obrigado vezes milhões...o meu grande amigo e grande autarca 

Amâncio da Piedade.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- À Srª Secretária da Assembleia um publico louvor, pela alegria, profissionalismo, 

simplicidade e excelência no desempenho de tão difícil e nobre função, estendendo natural este 

agradecimento aos membros do Gabinete de Apoio à Presidência e a todos os restantes 

colaboradores. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Devo também um natural e público louvor a todos os eleitos da Câmara Municipal 

que comigo decidiram e executaram as políticas municipais ao longo destes anos, com 

empenho, eficácia e responsabilidade. ---------------------------------------------------------------------    

 ---------- À Srª Presidente Ana Aleixo, que como eu, um dia decidiu ousar, uma saudação 

especial. Parabéns pelo desempenho e um agradecimento por me ter aturado, tal como fez a 

Dr.ª Natália Cabecinha, sua antecessora no cargo. -------------------------------------------------------  

 ---------- Aos que continuarem, uma mensagem de estimulo....Ousem! E, se puderem, contem-

me a seguir. Vou gostar de saber. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Termino funções vemo-nos por aí, numa qualquer curva da vida! Viva Odemira! Bem 
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hajam a todos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os presentes nesta sessão ovacionaram de pé o Senhor Presidente da Câmara 

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

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

 ----------- Antes de terminar a sessão, e uma vez que seria a última do presente mandato, foram 

efetuadas as seguintes intervenções: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Odemira: ------------------------  

 ----------- “Os fins de ciclo são sempre difíceis e um fim de ciclo com um fim de ciclo para o 

Presidente da Câmara dos últimos doze anos ainda mais difícil é. E para mim é muito difícil 

dizer o que quer que seja e não vou dizer tudo o que quero, porque não vou conseguir, porque 

tenho o coração colado à boca, para o bom e para o mau, sobretudo para o bom, e acabo por 

quando quero dizer coisas boas, tenho de escrever, porque sei que nunca consigo dizer aquilo 

que queria, porque me emociono. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu senti, e termino este mandato com essa sensação boa, de que nós somos uma 

equipa. E quando digo equipa, não é só a Assembleia Municipal, os Deputados Municipais, 

mas também o Executivo. Acho que, independentemente de ser dada a palavra ao PS, à CDU, 

ao PSD ou ao BE, individualmente em determinados momentos, eu senti que nós fomos uma 

equipa. Só me faz sentido a vida política, a participação cívica aqui nestas cadeiras e nas outras 

onde já estivemos, precisamente desta forma, como uma equipa e essa equipa é desde o público 

que se senta lá em cima, a nós que estamos aqui na Mesa, às pessoas que nos ajudam a estar 

aqui até às horas que estamos e que nos permitem participar com os microfones. ------------------  

 ----------- Gostei de entrar aqui e sentir uma equipa e sair daqui e sentir uma equipa. Orgulho-

me muito por ver que a maioria dos presentes, por aquilo que eu vi aqui hoje, e arrisco-me a 

dizer a grande maioria, sente que cumpriu o seu papel e que esta Assembleia Municipal 

cumpriu o seu papel. Difícil, muitas  vezes com dificuldades que vão para além de nós, para 
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além do Executivo, mas acho que a grande maioria de nós, sei que que não todos, mas a grande 

maioria, sai daqui com a consciência tranquila de que fez o melhor, tentou o melhor. Uns com 

umas ideias, outros com outras mas, efetivamente, é da construção das várias ideias e dos 

vários pensamentos que se criam soluções. Sempre, no meu ponto de vista, com o objetivo que 

acho que é comum a todos, que é o bem do concelho. --------------------------------------------------  

 ---------- É muito difícil estar nas nossas posições, é ainda mais difícil estar na posição do 

Executivo e é ainda mais difícil estar na posição do Presidente da Câmara. Sinto-me muito mais 

rica por este percurso de quatro anos porque aprendi imenso e aprendi sobretudo que é hercúleo 

o esforço que faz um Presidente da Câmara. Daí ter um agradecimento muito, muito grande e 

muito especial por todos aqueles que já foram Presidentes da Câmara, mas mais ainda também 

por aqueles que se candidatam a Presidentes de Câmara. Porque é preciso muita coragem na 

minha opinião. E vendo o que vejo, tendo nós o concelho que temos, é preciso muita coragem 

para estar disponível, para estar na frente de um barco, que às vezes afunda de uma maneira tão 

grande como aquela que nós passamos neste Mandato. Nós passamos por muitas tormentas 

neste Mandato. Mal ou bem, se calhar não de uma forma perfeita, porque não somos perfeitos, 

mas mal ou bem, conseguimos endireitar o barco, não o fazer afundar e levar as coisas em 

diante. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Portanto, o meu agradecimento vai para a equipa, para toda esta equipa que eu sinto 

verdadeiramente como uma equipa, independentemente de ser A, B ou C, ser do Executivo ou 

Deputado, ser quem está lá a trás no som ou quem está no microfone. Acho que nós fomos 

todos uma equipa. Congratulo-me por sermos uma equipa e muito obrigada a toda esta equipa. -  

 ---------- Obviamente que às pessoas que saem, um agradecimento especial, porque muitos não 

vão exercer funções verdadeiramente técnicas ou na Assembleia ou no Executivo. Aqui 

particularmente, e acho que relativamente ao Presidente José Alberto mais nada é preciso ser 

dito, porque o fato de todos nós, por unanimidade, termos votado aquele Voto de Louvor e de 
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lhe endereçarmos as palavras que endereçamos, por si diz tudo. --------------------------------------  

 ----------- À Vereadora Deolinda por ser uma mulher de extrema inteligência, garra, persistência 

e por saber fazer política com o coração e sensibilidade. Acho que é algo que nós precisamos 

cada vez mais na política e, portanto, o meu reconhecimento por isso. -------------------------------  

 ----------- E, por último, permitam-me ser o último, mas é especial, à pessoa que me ensinou a 

ser Presidente da Assembleia que é a Fernanda (Fernandes). Obrigada! Porque mais do que os 

conhecimentos, a sabedoria ou a pesquisa, isto era impossível sem uma pessoa como a 

Fernanda. Vocês não estão aqui nesta posição, sei que todos lhe têm um enorme 

agradecimento, mas se tivessem na minha posição percebiam tão bem o que estou a dizer. 

Obrigada Fernanda!”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Pelo Senhor Pedro Gonçalves: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- “Um agradecimento especial e um até já a todos os eleitos e eleitas, mesmo aqueles 

em que nunca se ouviu qualquer intervenção e ficariam perdidos se não houvesse “WhatsApp” 

ou se não conseguissem ver o sentido de voto dos colegas de bancada. ------------------------------  

 ----------- Apesar da legitimidade eleitoral que todos temos por igual, acredito que seria muito 

diferente se a população tivesse real conhecimento daquilo que aqui se passa. Por mim nunca 

tive dúvidas de que isso era um dos motivos para o poder sempre se ter furtado à transmissão 

online das Assembleias. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O balanço que faço destes oito anos na Assembleia Municipal é deveras positivo. 

Numa Assembleia dominada de forma esmagadora pelo PS teria sido muito, muito fácil limitar 

o meu campo e o meu tempo de intervenção. Nada disso foi feito. Sempre tive aqui dentro toda 

a liberdade, sempre fiz o que quis, sempre sem qualquer tipo de problemas, e acredito e vocês 

sabem-no, nunca ousaram o fazer, mas sabem-no que era muito fácil terem limitado aqui o meu 

campo de intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fica aqui o meu reconhecimento para todos vós. ---------------------------------------------  
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 ----------  Obrigado à Presidente Ana Aleixo pelo trabalho que aqui fez. ----------------------------  

 ---------- Obrigado a todas as bancadas. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agradecimento a um homem especial aqui dentro que sempre me tratou de forma 

diferente, o Dr. Coelho, o meu agradecimento. Independentemente das posições políticas 

sempre tive um bom relacionamento com todos e um excecional relacionamento com alguns, 

inclusive de amizade, mesmo que isso não agradasse a muitos e não agrada. Aguentem! É 

lidarem com a realidade. Eu nunca tive aqui para os agradar! -----------------------------------------  

 ---------- Vocês podem ser todos muito bons aqui nisto, mas acima de tudo isso temos a 

Fernanda (Fernandes). A nossa Fernanda. Sempre disponível, sempre atenta, sempre pronta a 

prestar as informações necessárias, sempre colaborante e que me aturou nas vésperas de todas 

as Assembleias e que também se revela de forma excecional nestes períodos eleitorais. Onde há 

sempre mais qualquer coisa para tratar, mas está lá sempre a Fernanda para resolver. Apesar de 

terminar por agora neste cargo o meu percurso nesta Assembleia, apenas espero e desejo que 

esta casa venha no futuro a reconhecer o magnifico trabalho desempenhado pela Fernanda. Não 

penses que te vais livrar de mim, apenas vou mudar de poiso. Uma salva de palmas para a 

Fernanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Pelo Senhor João Quaresma: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- “Uma última palavra em tom de despedida para algumas pessoas e em tom de até já 

para outras, em nome da Bancada da CDU. Agradecer o contributo de todos aqueles que 

estiveram presentes ao longo deste mandato e que de uma forma ou de outra, ainda que da 

forma como o Pedro referiu, alguns sobreviveram com o “WhatsApp” e com as comunicações 

para conseguirem saber a intenção de voto, mas nós sabemos porque é que essas coisas são 

assim, não sejamos céleres a julgar, se sabemos as condições de trabalho que temos e sabemos 

a vida que temos fora daqui e, de facto, é uma tarefa por vezes ingrata, estar aqui neste lugar, 

seja na Mesa, compreendo as diferenças, mas seja deste lado também, se encararmos esta 
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função com um grau de responsabilidade elevado. ------------------------------------------------------   

 ----------- Sem dúvida à Fernanda (Fernandes), pessoa que eu admiro desde o primeiro momento 

que entrei para aqui, que observava o trabalho dela e dizia – mas como é que há cabeça para 

aquilo tudo?! Espero que continues com esse brio, com esse profissionalismo e com esse rigor.  

 ----------- Quero agradecer também a todos os colegas de Bancada e de todos os partidos sem 

exceção, que apesar das nossas divergências conseguimos sempre dialogar, às vezes houve aqui 

momentos de tensão, é preciso encará-lo, porque, na verdade, não conseguimos sanar a todo o 

momento as nossas divergências, nem isso seria saudável. A Democracia é mesmo assim. Mas 

conseguimos em momentos chave unirmo-nos em torno de causas, em torno daquilo que é mais 

importante e daquilo que nos trás aqui que é o concelho de Odemira e a sua população. ----------  

 ----------- Quero mais uma vez agradecer o trabalho do Senhor Presidente (da Câmara 

Municipal) que cessa, o trabalho da Vereadora Deolinda que cessa também e que há pouco não 

a mencionei por lapso, e ao Dr. Coelho que também se vai embora. ---------------------------------  

 ----------- Pedro (Gonçalves) oxalá tenhas sorte! Arménio (Simão) também. Não me vou alongar 

mais. Obrigado! ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ao Camarada Florival (Silvestre) que também vai deixar as suas funções de 

Presidente de Junta de Freguesia e à partida vai-nos deixar aqui, uma saudação calorosa para ti 

que tens desempenhado o teu papel com muita honra, com muito sentido de dever e muito 

sacrifício pessoal. Obrigado também!”. -------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- 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 consenso. -------------------------  

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

 ----------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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por encerrada a reunião era uma hora e dezasseis minutos do dia onze de setembro do corrente 

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

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. ---------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

  

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

 

 


