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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE DEZEMBRO DO 

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

 ---------- Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-

se no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

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

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

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

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

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos, conjugado com o artigo 

vigésimo segundo do Regimento deste Órgão, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------  

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

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

 ----------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Ata Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 19 de novembro de 2021. --------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Ponto um: Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de 2022: apreciação e 

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

 ----------- Ponto dois: Proposta n.º 19-A/2021 P - Aditamento aos Autos de Transferência de 

Competências do Município para as Freguesias: apreciação e deliberação. -------------------------  

 ----------- Ponto três: Proposta n.º 20-A/2021 P - Primeiro aditamento ao Contrato 

Interadministrativo celebrado entre o Município de Odemira e a Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto quatro: Proposta n.º 21-A/2021 P – Despesas de Representação de Cargos de 

Direção Intermédia (Chefes de Divisão): apreciação e deliberação. -----------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Proposta n.º 5/2021 V‐PR ‐ Obras na cobertura da sede da Freguesia da 

São Salvador e Santa Maria: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: Proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) Entrada da 

Barca: relatório de ponderação da discussão pública e aprovação da versão final do Plano: 

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

 ---------- Ponto sete: Plano de Pormenor do Cruzamento do Almograve: relatório de 

ponderação da discussão pública a aprovação da versão final de Plano: apreciação e 

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

 ---------- Ponto oito: Aquisição de refeições e bens alimentares para confeção de refeições, em 

fornecimento contínuo, no âmbito das Medidas de Prevenção e Combate ao Covid-19: 

apreciação e autorização compromisso plurianual. ------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: Regimento da Assembleia Municipal de Odemira – Quadriénio 2021-

2025: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: Eleição do Presidente da Junta de Freguesia, em representação das 

freguesias do concelho, para integrar a composição do Conselho Municipal de Educação de 

Odemira, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 57.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 

janeiro. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Compareceram a esta Sessão trinta e quatro Membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, António Manuel Viana Afonso, Daniel 

Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Dinis Manuel Campos Nobre, Fernanda 

Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando 

Manuel Martins da Silva Peixeiro, Francisco António Caetano Lampreia, Inês Filipa Lebres 

Hilário, Joana da Silva Guerreiro Gregório, João Palma Quaresma, João Pedro da Silva Cruz, 

Manuel de Jesus Campos, Manuel Pedro Gonzalez Fontinhas Lameira Serralha, Marcelo do 

Carmo Pacheco da Silva, Maria Fernanda Gamito Ramos, Maria da Glória das Neves 

Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário 

Maria Teresa Marques da Silva Nabais, Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel 

Alexandre Vasconcelos Lourenço, Miguel Burguete de Bacelar Marreiros Figueira, Miguel 

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

Ricardo Jorge Ruas Cesário, Rodrigo António Penetra Zacarias, Sofia Marisa da Costa Ferreira, 

Tânia Cristina Guerreiro Neves, Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Ventura José Crujo 

Ramalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -----------  - ao Senhor Dinis Manuel Campos Nobre que, nos termos dos artigos septuagésimo 

sexto 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 Ana Clara Guerreiro Gonçalves Silva de 

Oliveira, eleita pelo Partido Socialista; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Maria Teresa Marques da Silva Nabais 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 
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dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Vera Lúcia Montes 

Raposo, eleita pela Coligação Democrática Unitária; ---------------------------------------------------  

 ----------  - ao Senhor Miguel Burguete de Bacelar Marreiros Figueira 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 Ana Paula Marques 

Pereira, eleita pela Iniciativa Liberal; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - ao Senhor Rodrigo António Penetra Zacarias que, nos termos dos artigos 

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

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

dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor António Paulo Correia Maeiro, eleito 

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

 ----------  - à Senhora Maria Fernanda Gamito Ramos, Tesoureira da Junta de Freguesia de 

Colos, que se encontra a substituir o Senhor Manuel de Matos Sobral Penedo, Presidente 

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

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

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

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

de distanciamento social, bem como o uso obrigatório de máscara. -----------------------------------   

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: Hélder António 

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

Cardoso, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos e 

Isabel Vieira da Silva Palma Raposo, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e, Sara 

Cristina Ramos Marcelino, Vereadora eleita pela Coligação Democrática Unitária.----------------  

 ---------- Reportando-se às faltas registadas nas sessões ou reuniões anteriores, verificou-se que 
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não se registaram faltas injustificadas: à primeira reunião de funcionamento da Assembleia 

Municipal para o presente mandato realizada no passado dia onze de outubro e à sessão 

extraordinária que se realizou no dia dezanove de novembro do presente ano. ---------------------  

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

 ------------ Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções dos seguintes 

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

 ----------- 1. Marina Moita, fez a sua intervenção referindo designadamente: “Boa noite a todos. 

Só conheço o Senhor Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. 

Eu estou cá há um ano. A minha filha veio transferida para cá. Conheço o cenário político. Sou 

de Moura e residi em Albufeira e Sagres. Pertenci a um partido político ao qual me desvinculei 

e atualmente não tenho vínculo político. Quis me desvincular da política porque estava a sentir-

me impotente. Queria trabalhar e não conseguia, mas como o estado de saúde é físico, mental e 

social, e como o social está a provocar um deficit nos outros todos, doente por doente vou 

tentando fazer o que consigo com os meus parcos recursos. -------------------------------------------  

 ----------- Manifesto todo o meu repúdio por o que vi ontem e vimos todos na televisão. Isto já 

existe há muitos anos, a prepotência das forças de segurança, e não é só a nível dos migrantes, é 

a todos os níveis. Creio que deveria haver uma pedagogia mais acérrima a todas as forças de 

segurança, porque não está mal só naquele contexto. ---------------------------------------------------  

 ----------- Vim para Odemira, para Milfontes, e deparei-me com um cenário que fiquei 

estupefacta. Eu moro no Brejo das Figueiras. Não há arruamento, o lixo acumula-se, não há 

caixas do correio. Eu pergunto: Mas estamos em que século? Estamos na União Europeia? 

Porque é que o Alentejo está assim? Porque é que o Algarve, Lisboa e Porto é que só 

pertencem ao mapa. Nós somos menos em quê? Em que é que nós estamos a falhar? O que é 

que não se está a fazer? Tem sido uma conta de subtrair. ----------------------------------------------  

 ----------- Eu não faço comparações, mas a minha terra é superior a isto. Temos mais recursos, 
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não há ruas sem arruamentos. Aqui se eu quiser ir a Évora tenho de ir a Lisboa e depois para 

Évora. Eu fico estupefacta! O que é que se tem estado a fazer estes anos todos? -------------------  

 ---------- Em Moura fazem a recolha do lixo porta a porta e se alguém prevarica tem multa, 

embora esteja no ranking de pior seleção do lixo, mas aqui então não há nada disso. Eu vejo 

lixo acumulado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temos de fazer mais! Temos de ser incisivos! Temos de pressionar o Governo, a 

União Europeia e se for preciso boicotar o País, fazer parar o Alentejo a cem por cento, para 

eles sentirem o peso que temos na economia. Nós somos importantes, muito mais importantes 

que o Algarve que se rendeu ao Turismo. Nós produzimos, nós temos Turismo, nós somos tão 

ou mais importantes que o Algarve e o resto do País. Somos uma grande parte do território e é a 

que mais está descurada a nível de transportes e a nível de tudo. --------------------------------------  

 ---------- Venho manifestar o meu total desagrado, porque Milfontes é bonito, Odemira é 

bonita, mas falta tudo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A maior parte dos senhorios também não declaram as rendas e no apoio ao 

arrendamento, se a maior parte das pessoas não têm as rendas declaradas, mas têm esse 

encargo, diga-me como solucionar isto? Isto é inadmissível! Nós estamos aqui a trabalhar só 

para comer e mal. A gasolina é caríssima, as ruas partem os carros todos, não temos correio. ----  

 ---------- Não há escravatura só nas estufas, a restauração rouba-nos dias de folga, feriados e 

tudo! ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabe-se que as pessoas têm que fazer a Declaração dos agregados familiares e se não 

coincidir pode-se dar como fraude nas Finanças e na Segurança Social. No Brejo das Figueiras 

mora lá imensa gente e mora tudo no mesmo agregado, porque a morada é idêntica.”. ------------  

 ---------- 2. Fátima Teixeira, fez a seguinte intervenção: “Boa noite a todos. Felicito-vos por 

esta nova tecnologia que finalmente aconteceu, as sessões online, em direto, para que as 

pessoas possam assistir no conforto das suas casas a esta reuniões da Assembleia Municipal. 
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Sugiro que também um dia possa enviar as minhas questões por email e depois também assistir 

em direto em casas às respostas respetivas que venho aqui ouvir. ------------------------------------  

 ----------- A minha intervenção prende-se com três tópicos: resíduos, água e estradas. -------------  

 ----------- Quanto aos resíduos: Esta semana de facto estamos a assistir à lavagem dos 

contentores nas freguesias, em Relíquias foi há três dias, em Colos está a acontecer. Isto depois 

de ter passado um ano, porque os selos que estão nos contentores já datavam de dezembro do 

ano de dois mil e vinte. Quando o Município diz que a lavagem dos contentores está prevista 

ser feita três vezes ao ano, constatamos que não é isso que se passa de facto. Ainda por cima na 

época do verão que temos mais visitantes (famílias da terra e turistas) torna-se imperioso 

proceder a essa lavagem, porque com as temperaturas elevadas a putrefação da componente 

orgânica é muito mais elevada. Porque é que apenas se faz uma lavagem? E pelo que vi não sei 

se pode se chamar lavagem de facto, porque os contentores continuam sujos no fundo e 

malcheirosos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há três dias passei novamente pelo cruzamento à saída de Colos, na estrada de terra 

batida que vai para o Vimieiro, Vale Rodrigo, Monte do Cerro e o contentor sistematicamente 

desaparece. Desaparece por uns dias e volta a aparecer cheio de resíduos agrícolas, como já 

uma vez trouxe aqui esse assunto. Parece que a Colossus Plants, Lda. tem usado este contentor 

como propriedade privada. Parece que se apropria do contentor quando precisa e depois trá-lo à 

estrada quando precisa de os serviços fazerem a recolha respetiva. Não me parece que isto seja 

um método, nem que seja legal. Será que Colossus Plants, Lda. já foi multada? Foi advertida? 

Recebeu um auto de notificação? O que aconteceu com aquele caso que trouxe aqui e para onde 

vai este contentor? -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à água: Estamos nós em vários anos de seca extrema e com muitos 

anos de muito pouca pluviosidade, pergunto se o Município já tem pensada alguma campanha 

para maior eficiência e economia da água e eventual reutilização de águas cinzentas para 



-8- 

17-12-2021 

lavagens menos nobres que eventualmente possam ser feitas, e também uma campanha que seja 

extensível às Juntas de Freguesia, porque é muito frequente eu ver os funcionários das Juntas 

de Freguesia lavarem as carrinhas escolares à mangueirada, ou lavar os passeios como se a 

água fosse um recurso abundante. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos a precisar rapidamente de campanhas de sensibilização e de capacitação 

dessas pessoas que usam a água, para perceberem que pode haver uma maior economia e 

eficiência do uso da mesma. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, em relação às estradas: A Estrada Municipal número quinhentos e trinta e 

dois que liga Relíquias a São Luís continua num estado lastimável, quer no estreitamento do 

pavimento e das bermas, quer também na necessidade de reparação de muitos buracos que vai 

exibindo ao longo do seu pavimento. Também tem uma curva muito perigosa e com pouca 

visibilidade logo à saída de Relíquias, para quem vai para o Monte do Vale Bezerra, a cerca de 

trezentos metros, muito perigosa quer para peões quer para veículos. Neste troço de Relíquias 

para a Ribeira do Salto, em cerca de três quilómetros, passam muitas pessoas a pé nas bermas. 

Se já é perigoso para os carros imaginem para as pessoas. Será que além do melhoramento da 

estrada e do alargamento da estrada, não se devia prever passeios para as pessoas, para haver 

mais segurança, porque de facto é muito perigoso? -----------------------------------------------------  

 ---------- A estrada que passa por Relíquias, que eu lhe chamo a segunda circular de Relíquias, 

desde a primeira passagem de Relíquias na Estrada Nacional, passando pelo cemitério, moinho 

e pelo depósito de água, tem uma grande coleção de buracos gigantes e é uma estrada 

importante, porque devia o trânsito do centro da aldeia e é usada também por muitas pessoas. 

Para quando obras urgentes nesta estrada, que é um atalho para muitas pessoas e deixa os 

carros num estado miserável?”. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Pedro Pinto Leite, fez a seguinte intervenção: “Boa noite a todos. Queria fazer uma 

saudação particular à Professora Paula Canha pelos seus resultados no vigésimo nono Concurso 
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Jovens Cientistas, pela sua coordenação e ótimo desempenho das alunas que estiveram neste 

concurso, e sugeria à Câmara Municipal um louvor especial à Professora. --------------------------  

 ----------- Senhor Presidente, pergunto sobre a destruição de várias árvores retiradas por causa 

da obra na Rua Custódio Brás Pacheco, em Vila Nova de Milfontes, porque não foram 

transplantadas para outro sítio, para o jardim, por exemplo, que tem tão poucas?”. ----------------  

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

 ----------- Relativamente às questões apresentadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal -

após agradecer a presença de todos, bem como a quem está a assistir àquela sessão online -

referiu que a Senhora Marina Moita tinha, de uma forma geral, expressado um desabafo sobre a 

forma como vê o território e todos pretendem o melhor para o concelho de Odemira. 

Relembrou que a munícipe tinha vindo residir para Vila Nova de Milfontes, para o Brejo das 

Figueiras, que era uma das áreas que se inseria dentro da Área de Fracionamento Ilegal da 

Propriedade Rústica (AFIPR) que, historicamente, era um dos espaços com mais dificuldades 

do ponto de vista de ordenamento do território, bem conhecido de todas as pessoas que aqui 

residem há mais anos. Informou que o anterior Executivo Municipal fez um trabalho muito 

meritório porque teve a coragem de lançar um procedimento de reordenamento daquele 

território, com o envolvimento de todas as entidades com competência na matéria. Relembrou 

que aquela área, que também se insere em zona de Parque Natural, ao longo de décadas tem 

tido uma utilização de fracionamento ilegal da propriedade rústica e de construções que acabam 

por não ter legalidade objetiva. Sobre este tema, informou que a elaboração do Plano de 

Urbanização daquela área permitirá o desenvolvimento de um trabalho mais efetivo ao nível da 

qualidade de vida naquela zona, ao nível da recolha de resíduos, mas também de infraestruturas 

básicas, como abastecimento de água, saneamento, estradas, passeios, eletricidade, entre outros. 

Considerou que estará em causa um trabalho gigantesco que irá necessitar da colaboração da 

Junta de Freguesia e da população que reside naquele território. --------------------------------------  
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 ---------- Sobre este assunto disse, ainda, que as condições existentes naquela área são 

diferentes da grande maioria do território do concelho que era mais ordenado e sem aquele tipo 

de ocupação e utilização. Reiterou, por fim, que o ordenamento daquela área se tratava de uma 

questão prioritária para o Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à questão sobre a faturação das rendas, considerou que se tratava de um 

problema existente em todos os concelhos do país, mas não representava a generalidade 

existente em Odemira. Informou ainda que o Município de Odemira tinha programas de apoio 

ao arrendamento, bem como outro tipo de apoios que a munícipe poderia aceder, pelo que a 

aconselhou a contactar os serviços municipais, afirmando que “no concelho de Odemira quem 

precisa não fica para trás”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos RESÍDUOS, reconheceu o deficit existente na recolha de resíduos e 

lavagem de contentores no concelho, mas relembrou que a extensão territorial e dispersão de 

habitações dificultava a otimização do serviço. No entanto, estavam a avaliar que soluções 

poderiam ser implementadas para a recolha e condução de todo o tipo de resíduos, com vista à 

minimização do problema e estavam recetivos à apresentação de propostas de modelos de 

recolha de resíduos. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Informou, ainda, que estavam contratadas três lavagens de contentores por ano, mas 

reconheceu que têm tido alguns problemas com as respetivas empresas. Por esse facto, também 

estavam a analisar a situação, com vista a encontrar um modelo que permitisse a execução de 

quatro lavagens por ano, face à dimensão do território e ao número elevado de contentores 

dispersos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao contentor desaparecido, desconhecia a situação e iria solicitar aos serviços 

que a averiguassem. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à ÁGUA afirmou que se tratava de uma das “bandeiras” do seu Mandato e 

já estava agendada uma reunião para a próxima semana com todas as entidades/ partes 
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interessadas (Associação de Beneficiários do Mira, Agência Portuguesa do Ambiente, 

entidades relacionadas com o Turismo e a Agricultura, entre outras) para falarem sobre o 

problema da escassez da água. Afirmou que, no momento, o abastecimento público não estava 

em causa, mas importava serem trabalhadas as questões relativas à eficiência e uso, porque 

existiam muitas perdas em todos os sistemas, sejam eles de transporte ou de abastecimento. 

Revelou que pretendiam debater temas sobre “que reservas de água queremos ter no futuro” e 

quais são as responsabilidades de cada um e como se pode atingir o objetivo para que exista 

mais água no futuro, mesmo em cenários de diminuição das precipitações e da chegada de água 

à própria barragem de Santa Clara. Acrescentou que tinham por objetivo traçar um Plano de 

Ação da Água para os próximos anos, em termos de uso sustentável deste bem comum.  ---------  

 ----------- Por último, em relação às ESTRADAS, referiu que, conforme constava no Relatório 

de Atividades da presente Ordem de Trabalho, a Estrada Municipal número quinhentos e trinta 

e dois estava em processo de análise de propostas e esperava que brevemente se iniciasse a 

respetiva obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à saudação à Professora Paula Canha, relembrou que em boa hora o 

Município de Odemira homenageou o extraordinário trabalho desenvolvido aos longo dos anos.  

 ----------- Informou também que as árvores existentes na Rua Custódio Brás Pacheco foram 

retiradas porque não asseguravam a correta mobilidade dos peões, automóveis e de localização 

de estacionamentos, previstos no respetivo projeto, previamente apresentado à população. 

Referiu ainda que as árvores não foram reutilizadas devido à viabilidade de sobrevivência das 

mesmas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referencia efetuada pela Senhora Marina Moita, esclareceu que o conceito de agregado familiar 

não se referia ao facto da residência de pessoas no mesmo aglomerado habitacional, mas sim na 

mesma habitação, pelo que não estava a incorrer em nenhuma fraude. -------------------------------  
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 ---------- Não se registando mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

agradeceu a participação do público e deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. ----  

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

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

EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

DEZANOVE DE NOVEMBRO 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 se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

voto a favor dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira e um voto a favor do 

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

Dário Guerreiro, Dinis Nobre, Manuel Serralha, Mara Teresa Nabais, Miguel Figueira, Rodrigo 

Zacarias e Teresa Bernardino, 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 
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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 Miguel Monteiro para, no seguimento da visita da Senhora 

Ministra da Agricultura e do Senhor Secretário de Estado da Agricultura e de Desenvolvimento 

Rural ao concelho de Odemira para uma reunião com o Executivo Municipal, no passado dia 

dez de fevereiro, solicitar que fossem transmitidas as informações e as conclusões resultantes 

dessa reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Senhor Marcelo da Silva relembrou que se estava a entrar numa fase 

particularmente delicada do comportamento epidemiológico da pandemia. Prontamente no 

concelho de Odemira foram tomadas medidas no sentido de reforçar a imunização das pessoas 

vulneráveis de maior risco. Nesse sentido, solicitou o ponto de situação do processo de 

vacinação no concelho, atendendo à alteração da operacionalização da vacinação com a 

concentração da operação num único Centro de Vacinação em Odemira. ---------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso para, inicialmente, desejar a todos um Mandato 

com um trabalho muito profícuo em prol daquilo que é o desenvolvimento do concelho de 

Odemira, como foi apanágio nos quatro anos anteriores, em que as forças políticas que marcam 

presença na Assembleia Municipal, e pese embora as diferenças, sempre souberam, naquilo que 

era o interesse comum do concelho, debater com elevação os assuntos e levar por diante o 

desígnio deste Órgão e da população que os elegeu. ----------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o final do Mandato anterior foi pautado por uma enorme preocupação 

do Executivo Municipal relativamente às questões do ordenamento e de reabilitação urbana, 

com todas as consequências positivas que reconheceram na regulamentação de algumas 
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matérias e na sua implementação, pelo que solicitou o ponto de situação relativo às matérias 

atinentes à reabilitação urbana em todo o território do concelho. --------------------------------------  

 ---------- Por fim, solicitou o ponto de situação da construção da rotunda à saída de Odemira 

em direção a Beja e à intervenção urbana que está a decorrer nos arruamentos de Vila Nova de 

Milfontes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, para congratular o Senhor Presidente da Câmara Municipal por ter iniciado 

o Mandato a cumprir o Programa Eleitoral, com a iniciativa do Fórum do Território. 

Seguidamente, perguntou relativamente ao Fórum do Território se os objetivos tinham sido 

cumpridos e quais eram as metas, considerando que se tratava de uma iniciativa bastante 

importante para o futuro e para o desenvolvimento do concelho. --------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Fernando Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha, que relativamente à obra de execução do Parque de Caravanas de Santa Clara-a-

Velha, solicitou a possibilidade de aquando da instalação do ramal de água e de esgotos, ficar 

contemplado um ramal para a zona da bancada do campo de futebol, com vista à execução 

futura de um wc. Solicitou ainda que também fosse possível derivar um ponto de luz para o 

local com vista à iluminação do wc e das torres de iluminação do campo de futebol, que se 

encontram apagadas desde o ano de dois mil e treze. ---------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à estrada municipal número mil cento e sessenta e dois, desde Santa Clara-a-

Velha para Corte Brique e Cortes Pereiras, alertou para o estado de degradação da mesma há 

muitos anos, com inúmeras fissuras, deformações e sem proteção devido ao deslizamento dos 

taludes. Apelou para a reparação urgente daquela estrada, cuja obra já esteve prevista executar 

no mandato anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu-se ainda ao estado da Estrada Municipal número quinhentos e noventa e três, 

entre Santa Clara-a-Velha e a Barragem de Santa Clara, cujo mato e arvores de grande porte 
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invadiram as bermas. Reconheceu que se tratava de uma competência da Junta de Freguesia, 

mas face aos recursos limitados, considerou que não conseguiam efetuar a limpeza das bermas 

daquela estrada num total de cerca de quatro quilómetros sem a ajuda do Município de 

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

 ----------- Por último, relativamente à escassez da água, relembrou que na sua freguesia existiam 

duas barragens (de Santa Clara e de Corte Brique). No entanto, a maior parte dos montes 

daquela zona, não eram abastecidos por uma rede pública de água. Revelou que a sua Junta de 

Freguesia fornecia, desde junho, semanalmente, água à zona da Tramagueira e a Corte Brique 

e, pese embora, já tivessem sido efetuados vários pedidos de ramal (cerca de trinta) ao 

Município de Odemira para aquela zona, até à data a situação mantinha-se igual. Neste sentido, 

apelou para que houvesse uma maior atenção aos referidos pedidos e que fosse resolvida a 

situação com urgência. --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Alertou ainda para o estado da ribeira de Corte Sevilha, a população queixava-se 

insistentemente para a falta de limpeza da mesma. Revelou que tinha conhecimento que a 

responsabilidade da limpeza da ribeira cabia aos respetivos proprietários dos terrenos, mas era 

importante que o Serviço Municipal de Proteção Civil fosse ao local insistir para que 

efetivamente fosse efetuada essa limpeza. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- B) BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICAUNITÁRA ------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que iniciou a sua intervenção congratulando o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal pela eleição, desejando-lhe votos de um bom trabalho em prol 

do concelho de Odemira e manifestou a total disponibilidade dos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária para ajudar a construir e a criticar sempre que fosse necessário. ------------  

 ----------- Seguidamente, referindo-se à visita da Senhora Ministra da Agricultura ao concelho, 

solicitou esclarecimentos sobre o resultado dessa visita e, bem assim, sobre a posição do novo 

Executivo Municipal em relação à Posição tomada pela Assembleia Municipal na sessão 
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extraordinária realizada no dia nove de maio do ano transato, intitulada “Pelo Desenvolvimento 

Sustentável de Odemira”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Solicitou, ainda, a posição do novo Executivo Municipal sobre a proposta enviada à 

Câmara Municipal por um conjunto de cidadãos para a construção de um crematório municipal.  

 ---------- Em relação ao Orçamento Participativo, cujas votações terminaram recentemente, 

considerou que não fazia sentido existirem propostas que traduziam obrigações legais da 

Câmara Municipal e/ ou compromissos eleitorais dos partidos concorrentes, a competirem com 

as ideias criativas dos cidadãos, dando como exemplo a proposta referente ao arranjo exterior 

da EB1 de Odemira ou o diagnóstico ambiental do Perímetro de Rega do Mira, cuja proposta 

de recomendação foi aprovada pela Assembleia Municipal. Nesse sentido, questionou se estava 

prevista efetuarem alguma alteração ao Orçamento Participativo ou iriam continuar a assistir “a 

esta confusão em que o essencial e o obrigatório concorrem com a criatividade dos munícipes”. 

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Campos, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que solicitou o ponto de situação dos concursos das empreitadas de execução do Centro Escolar 

de São Luís, bem como da Estrada Municipal número quinhentos e trinta e dois. Relativamente 

à estrada municipal questionou se o concurso apenas previa a beneficiação ou se também estava 

previsto a alargamento da mesma. -------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria que efetuou a seguinte intervenção: “O que está a ser feito para resolver 

a falta de pressão existente na rede de abastecimento de água da Bemposta, realçando o facto 

de a Freguesia de São Salvador e Santa Maria ter alertado por oficio número quinhentos e 

sessenta e quatro, datado de nove de outubro de dois mil e catorze, que existiam mil e 

quinhentos metros de tubagem de fibrocimento que percorrem a aldeia, sendo o abastecimento 

de água na sua maioria dos ramais feito em tubos de meia polegada, o que torna insuficiente a 

pressão de água, causando transtornos no dia a dia da população. Em todos os “Sentir 
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Odemira” programados pelo Município de Odemira se deslocámos em comitiva à localidade e 

abordámos a questão da necessidade de intervenção na rede de água e na pavimentação das 

ruas, ou noutras visitas agendadas com outros Vereadores, ou conversas individuais com 

elementos do Executivo, este assunto sempre foi referido, tal como os arranjos dos passeios da 

Estrada Nacional número cento e vinte e três, estiveram presentes. ----------------------------------  

 ----------- E na sequência dos assuntos referentes à Bemposta gostava que me informassem do 

ponto de situação do que está a ser feito em relação ao projeto das obras de arranjos dos 

passeios. Para quando está prevista a pavimentação do espaço de inversão de marcha para as 

viaturas, onde se encontram os contentores do lixo, na Bemposta. Este assunto esteve a ser 

tratado durante dois anos e já está autorizado pelas Infraestruturas de Portugal. --------------------  

 ----------- Em relação a Algoceira, no Orçamento Participativo de dois mil e dezanove da 

Freguesia de São Salvador e Santa Maria foi a proposta de arranjo dos dois espaços destinados 

para jardins. Solicitada a colaboração do Município dos meios técnicos para a elaboração de 

um pequeno projeto, tivemos a cedência da Arquiteta Paisagista que lá esteve comigo e com o 

Sr. Nascimento, da Associação de Moradores de Algoceira e Vale Bispo, mas o projeto nunca 

foi feito. Decidimos avançar e já estive, entretanto, com a Vereadora Raquel antes das eleições, 

para articularmos os trabalhos a desenvolver, construindo espaços de jardins secos, tendo em 

conta o consumo de água. Mas para avançarmos precisamos de tomadas de água, porque a 

tubagem de rega terá de ficar enterrada. Já as solicitamos, mas até agora nada nos foi feito, nem 

dito. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente, gostaria também que nos informasse como devemos proceder em 

relação à EDP pela demora que neste momento está a acontecer na substituição dos pontos 

luminosos fundidos, chegando a estar dois a três anos fundidos, apesar de constantemente 

assinalados, facto que cria alguma insegurança nas pessoas pela fraca iluminação de algumas 

ruas. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  Quanto ao Parque Infantil Damião de Odemira, penso que está a precisar de alguma 

intervenção e substituição de equipamentos de forma a garantir a segurança das crianças. 

Alertar para o facto de o bebedouro há muito estar sem torneira e o facto de uma parte do 

parque infantil estar a ser utilizado como parque de estacionamento de viaturas. Proponho 

novamente uma reflexão de construir um pequeno wc para as crianças.------------------------------  

 ---------- Em relação ao abatimento da Estrada Nacional número cento e vinte, na Avenida 

Poole da Costa, entrada e saída de viaturas de todo o trânsito que passa por Odemira, que 

diligências foram tomadas pelo Município e se foram quais as conclusões. -------------------------  

 ---------- O parque de estacionamento da Rua do Cemitério em tempos já chamei a atenção para 

que fossem lá colocadas árvores e foram, mas também não tem iluminação. Sendo aquele um 

sítio bastante ermo, convinha que levasse lá pelo menos um ou dois postes de luz.” ---------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que nos próximos anos, o mandato será 

marcado por uma intervenção de dimensão avultada, tanto física como financeiramente, 

relativa à resolução do ordenamento territorial da zona da AFIPR de Vila Nova de Milfontes, 

que compreende um investimento orçado em noventa e oito milhões de euros. Face ao prazo 

limitado de execução previsto para aquele plano, solicitou o ponto de situação do mesmo. -------  

 ---------- Por último, solicitou igualmente o ponto de situação do abastecimento de água às 

habitações situadas na margem esquerda da Estrada Nacional entre as Brunheiras e os 

Alagoachos, cuja execução vem sendo prometida pelo anterior Executivo e sucessivamente 

adiada. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- C) BANCADA DO JUNTOS PARA CUMPRIR ODEMIRA ------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Serralha que fez a seguinte intervenção: ----------------------  

 ---------- “Boa noite Sr. Presidente, ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos aqui para fiscalizar ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pedimos uma ação rápida e contundente -------------------------------------------------------  
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 ----------- Aos problemas que temos para apresentar -----------------------------------------------------  

 ----------- Odemira é um grande município ----------------------------------------------------------------  

 ----------- mas falta-lhe uma gestão profissional ----------------------------------------------------------  

 ----------- Passo a enumerar do princípio ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Problemas graves da situação atual -------------------------------------------------------------  

 ----------- Constrói-se um monumento ao Cante ----------------------------------------------------------  

 ----------- Algo novo e sem igual ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas nisto tudo o mais chocante -----------------------------------------------------------------  

 ----------- É a falta de uma sala para o grupo Coral ------------------------------------------------------  

 ----------- Outro assunto aleatório ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi um pedido expresso da população ---------------------------------------------------------  

 ----------- O povo pediu um crematório --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara faz muitos estudos mas sem solução ----------------------------------------------  

 ----------- Outro que também nos causa mágoa -----------------------------------------------------------  

 ----------- É uma situação que não faz lembrar  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Alguém que se atrase a pagar a água -----------------------------------------------------------  

 ----------- Não recebe o 2º aviso, mas logo paga a duplicar ---------------------------------------------  

 ----------- O muro da biblioteca a cair ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não sei porque estamos a esperar ---------------------------------------------------------------  

 ----------- A situação não é para rir -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É preciso atuar ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos no século vinte e um -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O século da evolução e tecnologias ------------------------------------------------------------  

 ----------- Se há cidades com ambições em comum ------------------------------------------------------  

 ----------- Em Odemira não há rede em algumas freguesias ---------------------------------------------  
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 ---------- Por falar em evolução ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há outro tema sobre o qual falar  ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O tema são as escolas e a educação -------------------------------------------------------------  

 ---------- A pergunta é: e as obras, quando se vão realizar? --------------------------------------------  

 ---------- Em relação à habitação ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ninguém sabe mas todos querem saber, -------------------------------------------------------  

 ---------- Onde está a construção? --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Onde é suposto uma pessoa viver? --------------------------------------------------------------  

 ---------- Por falar em construção --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E em processos de urbanismo -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 anos para uma aprovação?? --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois queixam-se do abstencionismo  --------------------------------------------------------  

 ---------- Falando de Vila Nova de Milfontes -------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre as obras na rua principal ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para saber isto nem preciso de fontes ----------------------------------------------------------  

 ---------- Podíamos ter esperado e fazíamos depois do Natal -------------------------------------------  

 ---------- Mas não tem mal ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem se prejudica são os comerciantes  -------------------------------------------------------  

 ---------- Isto não é bom nem é natural --------------------------------------------------------------------  

 ---------- As pessoas interessam, não são insignificantes -----------------------------------------------  

 ---------- Podem achar que por ser em verso  -------------------------------------------------------------  

 ---------- Tudo isto é brincadeira ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O que queremos é difícil e adverso -------------------------------------------------------------  

 ---------- Dizemo-lo de uma forma verdadeira -----------------------------------------------------------  

 ---------- Caros deputados e quem nos está a ver, --------------------------------------------------------  
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 ----------- Não vos canso mais com o meu falar  ----------------------------------------------------------  

 ----------- Não queremos soluções para inglês ver --------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, sobre tudo isto, que respostas tem para nos dar?”. -------------------------  

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

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que fez a seguinte intervenção: ------------------  

 ----------- “Os eleitos da Coligação Juntos Para Cumprir pedem ao senhor presidente que nos 

esclareça ainda sobre os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------  

 ----------- • Foram alterados os nomes das ruas em diversos pontos do concelho. Curiosamente 

não é alterado o endereço do recibo da água sendo a entidade que altera a morada a mesma que 

envia a fatura. Qual a razão? Porque não é este um processo simultâneo? ---------------------------  

 ----------- • No relatório de atividades é referida uma verba de um projeto para o Mercado 

Municipal em Odemira. São cerca de 90 mil euros. Do que se trata, concretamente? --------------  

 ----------- • Nas atas das reuniões de Câmara tomámos conhecimento que o sr. Vereador Ricardo 

Cardoso participou numa visita de campo no âmbito do Projeto de Renaturalização das 

Margens do Rio Mira. Este projeto está relacionado com o Projeto do Rio Mira que foi 

apresentado na Biblioteca Municipal há anos atrás? Em que pontos está esse projeto? ------------  

 ----------- • O que se passa com as licenças das IATAS apresentadas pelas empresas agrícolas? 

Qual o ponto da situação? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • E obras na Casa do Arco e outros edifícios municipais em ruínas? O que está 

planeado? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O que foi tratado com os proprietários do edifício, herdeiro do sr. Guerreiro de Deus, 

junto ao Sport Clube Odemirense que apresenta riscos evidentes de ruir? ---------------------------  

 ----------- • Avenida da Boavista dos Pinheiros paralela à EN 120? Anunciada desde 2013? Para 

quando? E o estado da rua junto às bombas de gasolina, no Parque Industrial da mesma 

localidade? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • Ponto da situação da ELH – que nos pode dizer, sr. Presidente? -------------------------  

 ---------- • E o Zmar? O que nos pode dizer acerca da situação do empreendimento, 

nomeadamente, da situação laboral? -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Relativamente ao Bar da Praia do Almograve (para além dos agradecimentos que 

peço que sejam remetidos ao sr. Eng.º José Alberto Guerreiro por, apesar de ter demorado um 

ano e 3 meses após o pedido, nos fez chegar o protocolo assinado com a Associação Casas 

Brancas antes de terminar o mandato) queremos ver esclarecida a situação do concurso público. 

Foi a sessão de câmara em fevereiro, não foi aprovado e depois? Como vai ser o futuro das 

instalações? O que se preconiza? ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Queremos também recordar o Sr. Presidente que nos prometeu, na reunião que 

decorreu nos Paços do Concelho no dia 13 de novembro, o envio do projeto da AFIPR de 

Vilanova de Milfontes. Continuamos à espera.-----------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da Coligação Juntos Para Cumprir”. -----------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente apresentou o Voto de Felicitação que se transcreve na íntegra: -----------  

 ---------------------------------- “VOTO DE FELICITAÇÃO ------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da Coligação Juntos para Cumprir propõem que seja enviado um Voto de 

Felicitações desta Assembleia: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Ao Clube Ciência Viva da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, 

coordenado pela professora Paula Canha, do Agrupamento de Escolas de Odemira, que 

continuando a trilhar o caminho de sucesso e excelência que a caracteriza, recebeu duas 

menções honrosas, dois prémios e duas participações internacionais, no total de sete projetos 

apresentados pelos alunos na 15.ª Mostra Nacional de Ciência, no âmbito do 29.º Concurso 

Nacional de Jovens Cientistas, que decorreu nos dias 23 e 24 de novembro. ------------------------  

 ---------- • À Direção do Agrupamento de Escolas de Odemira por ter criado as condições para 

que os trabalhos dos alunos se desenvolvessem apesar de todos os contratempos criados pela 
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situação pandémica e pelas instalações que veem os anos passarem e não veem as obras 

chegarem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe ainda que sejam enviados Votos de Felicitação aos alunos: -----------------------  

 ----------- • Catarina Santos, Joana Cardoso e Mariana Duarte, que conquistaram o 4.º prémio e a 

participação na Semana Internacional de Investigação sobre a Vida Selvagem, na Suíça, com o 

projeto «Potencial de Lemna minor e Callitriche stagnalis para a remoção de fosfomicina de 

águas residuais». ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Carolina Serralha, Pedro Santos e Ricardo Alves, que receberam o Prémio Porto 

Editora pelo projeto «Influencia da vegetação das valas de drenagem na depuração de efluentes 

agrícolas». -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Carolina Coelho, Maria Nobre e Mariana Filipa que receberam uma menção honrosa 

e o prémio de participação na Feira Internacional de Ciência do Luxemburgo, com o projeto 

«Impacto da comunicação nas perceções sobre a menstruação em mulheres de diferentes idades 

e culturas». ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Lena Beunk, Manuel Almeida e Sofia Matias a quem foi atribuída uma menção 

honrosa ao projeto «Efeitos da apanha de lapas em praias rochosas alentejanas». ------------------  

 ----------- Deve ser dado conhecimento destes votos de felicitação aos alunos interessados, à 

coordenadora do Clube Ciência Viva Paula Canha, e à direção do Agrupamento de Escolas de 

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

 ----------- Os eleitos da Coligação Juntos para Cumprir. ------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 17 de dezembro de 2021”. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que alertou para a necessidade de reverem os 

tempos de intervenção das forças políticas nas sessões da Assembleia Municipal, referindo que 

todos se tinham apercebido da rapidez como o Presidente da Junta de Freguesia de São 
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Salvador e Santa Maria expôs os problemas que tinha para apresentar ao Presidente da Câmara 

Municipal, bem como a dificuldade que o Senhor Presidente da Câmara Municipal teve em 

registar as perguntas. Referiu ainda que os eleitos pelo Juntos para Cumprir Odemira tinham 

gastado oito minutos na sua intervenção quando só tinha cinco minutos. ----------------------------  

 ---------- Seguidamente, referiu que “foi aprovada nesta Assembleia Municipal, por 

unanimidade, a vinte e seis de junho do ano de dois mil e vinte, uma Recomendação 

apresentada pelo Bloco de Esquerda que constava na atribuição automática da tarifa social da 

água e resíduos, que pode beneficiar diretamente cento e trinta e três agregados familiares do 

concelho de Odemira. Pensa o Executivo colocar em prática esta Recomendação? ----------------  

 ---------- Para quando o fim do glifosato no concelho de Odemira? O que está a ser feito neste 

sentido?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Situação referente à fonte do Jardim Público em Vila Nova de Milfontes, sabemos que 

é um processo que está em Tribunal, sobre uma avaria que existe na fonte. O Senhor Presidente 

José Alberto na altura disse que ia assumir isso, entretanto terminou o mandato. O que está a 

ser feito neste momento para por aquela fonte a funcionar, porque os Milfontenses esperaram 

trinta anos pelo jardim, a fonte durou um ano, e agora não queriam esperar mais trinta anos 

para a fonte funcionar novamente.” ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que no espaço exterior do Centro de Saúde de Odemira não 

existia iluminação pública e à noite estava completamente às escuras, o que para além das 

questões de segurança promovia o desordenamento do estacionamento. Nesse sentido, apelou 

ao Presidente da Câmara Municipal para que tomasse as possíveis medidas para a resolução 

daquela situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E) BANCADA DA INICIATIVA LIBERAL -------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Figueira que informou que face à necessidade de 

substituição de última hora, não houve oportunidade de preparar a intervenção neste ponto da 
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Ordem de Trabalhos, pelo que reservaria a sua intervenção para os pontos agendados no 

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

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

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que. em relação aos tempos 

de intervenção dos eleitos por bancada. relembrou que desde a implementação daquela regra 

nunca exigiu o cumprimento rigoroso dos minutos previstos para cada força política e nunca 

cortou a palavra a ninguém. Em relação ao tempo utilizado pela bancada “Juntos para Cumprir 

Odemira” referiu que estando a eleita Fernanda Almeida a ler um documento escrito que seria 

para submeter à votação, não iria interrompe-la por a meio do documento ter excedido o tempo 

previsto. Referiu ainda que não estando ainda aprovado o Regimento da Assembleia Municipal 

de Odemira para o presente mandato, poderiam equacionar essa proposta de distribuição dos 

tempos por bancada em sede de revisão ao Regimento, no entanto, alertou para o facto de os 

sessenta minutos previstos para todo o Período Antes da Ordem do Dia decorrer de uma 

imposição legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que face ao 

quantitativo de questões efetuadas era absolutamente impossível responder dentro do tempo 

previsto e, bem assim, considerou que se tratava de um método pouco eficiente do ponto de 

vista do debate político de assuntos de interesse para o concelho. ------------------------------------   

 ----------- Relativamente à visita ao concelho da Senhora Ministra da Agricultura informou que 

foi realizada uma reunião na Associação de Beneficiários do Mira onde abordaram pontos 

importantes para o futuro do território, designadamente sobre o estado de capacidade de 

armazenamento da barragem de Santa Clara que se encontra a quarenta e um por cento, na cota 

cento e dez, e há cerca de dois anos a água é extraída com recurso a bombagem para servir toda 

a atividade económica e social do concelho. Nesse sentido, irão decorrer reuniões com as 

entidades que gerem e utilizam este bem comum essencial, com vista a encontrarem soluções/ 
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modelos eficientes para continuarem a ter água no futuro. ---------------------------------------------  

 ---------- Na visita da Senhora Ministra da Agricultura também se abordaram questões 

relacionadas com: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - o projeto sobre comunidades energéticas, que possibilita a partir das explorações 

agrícolas e dos canais de rega no território, contribuir para o fornecimento de energia pública e 

privada;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -  a possibilidade de ter em Odemira o Espaço Cidadão Móvel, como um recurso que 

desonera de alguma forma aquilo que são os serviços públicos de interesse geral, tais como as 

Finanças, Segurança Social, Emprego e Saúde. Este espaço irá servir toda população nos 

diferentes locais, com uma vertente diferenciada que possa ter acesso a comunidade migrante; --  

 ----------  - a autorização das Instalações de Alojamento Temporário Amovíveis (IATA) no 

concelho, que decorre de um processo da colaboração entre entidades que foram capazes a 

partir da Resolução do Conselho de Ministros de implementar um processo claro com vista à 

apresentação de projetos por parte das empresas agrícolas. Informou que até à data os dezoito 

projetos apresentados tiveram parecer negativo, porque não respondiam ao previsto naquela 

Resolução, pelo que estão a ser ajustados. Sobre este assunto, relembrou que se tratavam de 

soluções temporárias para trabalhadores que estão no concelho temporariamente. -----------------  

 ---------- Quanto ao ponto de situação da pandemia Covid-19 no concelho, referiu que 

ultimamente estavam a assistir a uma estabilidade do número de novos casos e dos casos ativos, 

o que representava também o cuidado que as pessoas têm tido e o esforço efetuado na taxa de 

vacinação no concelho. Sobre este assunto agradeceu o “trabalho gigantesco” que as Juntas de 

Freguesia efetuaram, ao trazerem os respetivos munícipes para o Centro de Vacinação de 

Odemira, que por decisão da Autoridade de Saúde passou a ser o único ponto de vacinação no 

território. Por último, informou que iam começar no concelho o processo de vacinação das 

crianças.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente à requalificação urbana informou que se tratava de uma política de 

continuidade para os próximos anos e muitas daquelas obras tinham processos de 

financiamento associados. Nesse sentido informou que: -----------------------------------------------  

 -----------  - na requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes tinham a expetativa de terminar 

a última fase em outubro do próximo ano; ---------------------------------------------------------------  

 -----------  - a requalificação urbana de São Teotónio tinha iniciado com a primeira proposta 

para debate público e recolha de contributos até ao final de janeiro do ano de dois mil e vinte e 

dois; -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - já tinham relançado a segunda fase de requalificação urbana da Zambujeira do Mar;  

 -----------  - previam o término dos trabalhos da rotunda de Odemira à saída para Beja em março 

do próximo ano e estavam recetivos à apresentação de sugestões sobre o tipo de elemento que 

deverá constar naquela entrada da vila; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  -  também estavam a decorrer os projetos de requalificação em Sabóia, no espaço da 

antiga Moagem, prevendo-se a sua conclusão em junho do ano de dois mil e vinte e dois. -------  

 ----------- Quanto ao Fórum do Território informou que tinha correspondido muito bem às 

expetativas, participaram cerca de noventa pessoas e pretendiam agendar uma segunda reunião 

durante o próximo mês de janeiro. Desejou que aquele Fórum fosse um espaço de participação 

e de cidadania que garantisse a qualidade da Democracia em Odemira, e que procurasse debater 

os temas mais relevantes para o território, nomeadamente “qual é o futuro da sustentabilidade 

do território, social, económica e ambientalmente”. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às questões apresentadas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Clara-a-Velha solicitou aos Vereadores Pedro Ramos e Raquel Silva que verificassem a 

possibilidade de execução dos pedidos apresentados no âmbito da obra de execução do Parque 

de Caravanas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o abaixo-assinado para execução de um Crematório Municipal 
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estava para sua análise e oportunamente daria uma resposta. ------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao Orçamento Participativo informou que estava prevista uma 

reavaliação do processo, designadamente quanto ao OP das Freguesias. Considerou que era 

importante analisarem as componentes de participação e de discussão sobre o interesse e 

relevância dos projetos para determinadas comunidades e isso alcançava-se levando as pessoas 

a apresentar projetos “ad-hoc” e a discutir com elas o interesse das respetivas propostas, com o 

reforço das assembleias participativas. Por último, realçou a importância daquela iniciativa, 

relembrando que Odemira foi pioneira e um exemplo de sucesso quanto ao Orçamento 

Participativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referindo-se ao Centro Escolar de São Luís o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que o concurso tinha sido relançado esperando que venham a existir 

candidatos interessados em executar a obra. Em relação ao concurso da estrada municipal entre 

São Luís e Relíquias, informou que estavam na fase de análise de propostas e esperavam que a 

obra se iniciasse durante o próximo ano. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador 

e Santa Maria, lamentou que, aquando da preparação do orçamento municipal, não tivesse 

estado presente na respetiva reunião e neste dia venha apresentar um conjunto elevado de 

questões. Sobre a falta de pressão de água na Bemposta, informou que tinha havido um 

problema na válvula de pressão que estava calcinada e o entupimento de alguns canos. 

Relembrou que se tratava de um sistema bastante antigo, com mais de quarenta anos, mas 

estavam a trabalhar na elaboração de um projeto de rede de substituição de ramais, bem como 

na instalação de uma conduta maior para aquela localidade. Disse, ainda, que iriam reunir com 

as Infraestruturas de Portugal para propor a possibilidade de incluírem a rede de abastecimento 

de água no projeto já aprovado para a execução de passeios e de pluviais. --------------------------  

 ---------- Informou também que a pavimentação do local de inversão de marcha na Bemposta 
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seria efetuada por administração direta. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou, em relação à intervenção do Senhor João Quaresma, que os noventa e oito 

milhões de euros estavam previstos para a execução da Estratégia Local de Habitação de 

Odemira (ELH) e não apenas para a zona da AFIPR de Vila Nova de Milfontes. Esclareceu 

também que apesar do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estar 

previsto até ao ano de dois mil e vinte e seis, a ELH de Odemira poderia ser alargada e, bem 

assim, relembrou que o PRR financiava apenas o que fosse elegível no âmbito do Programa “1º 

Direito”, enquanto que a ELH de Odemira era mais abrangente, prevendo por exemplo resposta 

habitacional para os jovens do concelho. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou que tinha realizado uma reunião com os representantes do Grupo Coral de 

Odemira e estavam a equacionar soluções/ espaços para os acolher. ---------------------------------  

 ----------- Discordou quando mencionaram que a média para obtenção de licenciamento 

Camarário fosse de quatro anos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que o anterior Executivo Municipal tinha contratualizado a 

elaboração de um projeto de revitalização do Mercado Municipal de Odemira que estava a ser 

avaliado e, bem assim, revelou que durante o próximo ano pretendiam efetuar a revisitação do 

projeto “Museu Somos Todos” pelo que poderiam transformar aquele espaço numa vertente de 

participação e encontro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que ia analisar a Recomendação da tarifa social da água tendo em conta 

que tinha sido uma proposta aprovada pela Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor João Quaresma que reforçou a sua questão 

anteriormente apresentada sobre a AFIPR de Vila Nova de Milfontes e perguntou se já estavam 

a constituir as equipas e/ ou gabinetes no local. ---------------------------------------------------------  

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

Odemira tinha contratado uma empresa externa para elaborar o Plano de Urbanização daquela 
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zona que já tinha sido apresentado, discutido e aprovado com as entidades com competência na 

matéria. Segue-se uma fase de participação pública e de construção com as pessoas as soluções 

para o plano macro, sendo constituídas equipas técnicas. Posteriormente, seguirá a fase de 

implementação do Plano e construção das infraestruturas. ---------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que as restantes questões seriam respondidas posteriormente por 

escrito. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

colocou à consideração dos presentes o VOTO DE FELICITAÇÃO apresentado pelos eleitos 

pela lista Juntos para Cumprir Odemira, tendo o mesmo sido aprovado unanimidade, com vinte 

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

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

Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e um 

voto a favor do membro eleito pela Iniciativa Liberal, quando estavam presentes trinta e quatro 

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

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

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

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

 ---------- 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: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 

2022: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço 

de documentos desta sessão, tendo sido efetuada a respetiva apresentação pelo Dr. Rui Silva, 

Chefe da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira: ---------------------------------------  
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 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0756-2021 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2022 -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 5939-2021/DGI, datada de 03 de dezembro de 2021, a 

remeter o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2022, elaborado de 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), as regras 

previsionais previstas no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), na sua atual 

redação, mantidas em vigor pelo SNC-AP, e,  a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

redação, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de 45.375.000 euros (quarenta 

e cinco milhões trezentos e setenta e cinco mil euros). -------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como, a remessa à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------  

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

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

pela Coligação Democrática Unitária. Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia 

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

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

Longueira/ Almograve, para se congratular por ver a ciclovia entre o Almograve e o 

Cruzamento do Almograve inserida neste documento, questionando se já se encontrava em 

concurso a respetiva obra. Seguidamente, referiu que não tinha visto qualquer referência no 

Orçamento Municipal ao Espaço Multiusos do Almograve. -------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que considerou que mais importante do que a previsão 

orçamental, era a execução orçamental e esperava que esta fosse elevada, o que não tem 

acontecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que o Presidente da Câmara Municipal tinha anunciado durante a 
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campanha eleitoral que queria gastar um milhão de euros por ano em estradas, mas no 

orçamento só aparece plasmado duzentos e setenta e cinco mil euros. Nesse sentido, perguntou 

quais as estradas que seriam requalificadas durante o próximo ano. ----------------------------------  

 ---------- Seguidamente, questionou: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “ - que património municipal vai ser requalificado? ------------------------------------------  

 ----------  - que escolas vão ser requalificadas? O Presidente da Câmara Municipal falou do 

Centro Escolar de São Luís como uma bandeira para o ano de dois mil e vinte e dois, mas ela 

não passa de um desastre, porque já devia estar feita há dez anos. ------------------------------------  

 ----------  - complexo desportivo: a Câmara Municipal vai contratar para dois mil e vinte e dois 

os trabalhadores ou continua a ser uma empresa de fora a trabalhar ali? -----------------------------  

 ----------  - vai haver obras no canil? ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - no concreto em que é que os trabalhadores do Município de Odemira vão ser 

valorizados?”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que referiu que “o Bloco de Esquerda 

apresentou um conjunto de propostas que consideramos fundamentais para que o Orçamento 

Municipal de dois mil e vinte e dois desse resposta a alguns dos principais problemas e 

melhorias no concelho, tais como: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - atribuição de livros de fichas para mil e seiscentos alunos do segundo e terceiro 

Ciclos e Secundário; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -  reforço de contentores de resíduos urbanos, com ecopontos incluindo mais 

lavagens por ano dos mesmos; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - incentivos por forma a trazer para o concelho mais médicos de família e manter a 

sua fixação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -  polos da Biblioteca Municipal em Colos, Sabóia, São Teotónio e Vila Nova de 

Milfontes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  -  estudo do impacte ambiental do Perímetro de Rega do Mira; e, ------------------------  

 -----------  - o reforço dos orçamentos das Juntas de Freguesia. ----------------------------------------  

 ----------- Não conseguimos ver claras neste orçamento as nossas propostas apresentadas. Este 

não é o orçamento que o Bloco de Esquerda apresentaria para Odemira. ----------------------------  

 ----------- A nossa votação no momento atual resulta na reflexão e na vontade e compromisso 

que o Bloco de Esquerda deve ter para com os seus apoiantes e para com a população em geral 

do concelho, e ser uma oposição responsável e que continua a lutar por uma cada vez mais 

representação eleitoral e sem cedências à demagogia. --------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, e pese embora todos os deméritos deste orçamento, conseguimos ver nele 

algumas medidas positivas e que podiam ser também medidas do Bloco, daí o sentido do nosso 

voto.” ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso para congratular o facto de o presente orçamento 

municipal inserir o conjunto de vertentes enumeradas pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, designadamente referentes à qualidade do espaço urbano, às questões de 

reabilitação e da requalificação, à fixação de jovens e à questão do bem-estar das pessoas, 

começando logo pelos trabalhadores do Município que merecem logo toda a consideração, 

porque sem condições de trabalho a produtividade não será a mesma. -------------------------------  

 ----------- Congratulou ainda pelo facto de o orçamento municipal prever as três vertentes 

económico-sociais: Turismo, Agricultura e cultura e atividades criativas. Referiu que a 

pandemia trouxe constrangimentos a muitos setores económicos, nomeadamente na restauração 

e hotelaria, mas também a área da cultura e atividades criativas foram bastantes fustigadas. -----  

 ----------- Neste sentido perguntou: “Nas medidas que a Câmara Municipal anteriormente 

delineou para poder proteger, defender e salvaguardar as pessoas que trabalhavam nesta 

atividade, o que está pensado que possa especificar melhor neste orçamento?”. --------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 
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informou relativamente à rede viária que não estavam a prever a execução de nenhuma estrada 

nova, mas sim beneficiação e manutenção das existentes e relembrou que só a reparação da 

estrada municipal entre São Luís e Relíquias orçava em cerca de quatrocentos mil euros e não o 

valor referido pelo eleito Nuno Góis. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Afirmou que o Centro Escolar de São Luís era uma “bandeira” para o ano de dois mil 

e vinte e dois, pela obra que representa do ponto de vista de execução o maior investimento ma 

área educativa, lamentando que não tivesse sido executada há cerca de trinta anos. Informou 

ainda em matéria de investimento no património relacionado com a área educativa que estavam 

previstos investimentos nas EB1 de Brunheiras, de São Martinho das Amoreiras, de Relíquias e 

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

 ---------- Em relação aos trabalhadores do Município de Odemira referiu que em dois mil e 

vinte e dois estava prevista a concretização na zona do estaleiro municipal, no Bemparece, de 

um equipamento permita criar condições de estada e de trabalho e resulta do levantamento das 

necessidades juntos dos funcionários municipais. Referiu ainda que também estava previsto a 

criação de um espaço de refeitório e a aquisição de novas viaturas e máquinas. Disse também 

que entre março e abril do próximo ano estava prevista a conclusão da reabilitação do edifício 

junto ao edifício dos Paços do Concelho de Odemira que iria permitir receber em condições os 

trabalhadores de algumas Unidade Orgânicas do Município. ------------------------------------------  

 ---------- Em relação à proposta sobre os livros de fichas, informou que pretendiam avaliar a 

exequibilidade junto dos Agrupamentos de Escolas porque alguns não adotaram os livros de 

fichas e era importante que a política pública fosse eficiente. ------------------------------------------  

 ---------- Quanto à proposta de criação de polos da Biblioteca Municipal nas Freguesias, e pese 

embora concorde com a sugestão, para o ano de dois mil e vinte e dois optaram por repor e 

melhorar as condições de trabalho, de acesso e de usufruto da Biblioteca Municipal de 

Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou também que no início de janeiro do próximo ano pretendiam reunir com os 

agentes culturais para analisarem o plano de atividades e o programa de apoio às atividades 

culturais e recreativas, com vista a melhorar a forma de protocolar a animação cultural no 

território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, deu conhecimento que ainda não tinha sido lançado o concurso da ciclovia 

entre o Almograve e Cruzamento do Almograve. -------------------------------------------------------  

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

foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto contra do 

membro eleito pela Iniciativa Liberal, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir 

Odemira e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes 

trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. Foram apresentadas as seguinte Declarações 

de Voto:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. DECLARAÇÃO DE VOTO verbal apresentada pelo eleito da Coligação 

Democrática Unitária, João Quaresma em representação dos restantes eleitos daquela bancada: 

“Este orçamento está longe de ser o orçamento que idealizámos. É um orçamento que se afirma 

como marca de mudança, mas em nossa opinião essa mudança não está evidente. Parece-nos 

para já mais do mesmo. Destacamos: ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a ausência de uma real estratégia no combate à desigualdade territorial que é um 

problema que se tem agravado no concelho de Odemira de forma continua; ------------------------  

 -----------  -  falta ainda a resolução de problemas estruturais básicos como o abastecimento de 

água, rede viária na sua manutenção e também numa ótica de inovação as ecovias, os projetos 

de ecovias são ainda muito tímidos; -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a falta de valorização do património natural, nomeadamente numa atenção especial 
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ao Rio Mira e aos nossos recursos hídricos; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - não há uma palavra sobre as nossas florestas, ETAR’s deficientes a funcionar, 

recolha de resíduos sólidos urbanos, cobertura de comunicações, falta de pessoal nos serviços, 

falta de ordenamento territorial, saúde e respetivas infraestruturas. -----------------------------------  

 ---------- Quanto a fóruns de discussão pública, acolhemos sempre com agrado a facilitação da 

participação democrática e cívica, contudo achamos que não é por falta de canais de 

comunicação que os problemas básicos estruturais estão por resolver. -------------------------------  

 ---------- É um orçamento que distribui dinheiro, mas que não evidencia uma palpável intenção 

de mudança e que não dá sinal de vida para além dos fundos Europeus. -----------------------------  

 ---------- Conseguimos concordar que é um orçamento de continuidade e entendemos que é um 

orçamento carregado de muitas e bonitas bandeiras, mas que não dotam o Município de meios 

essenciais para fazer face a problemas essenciais do concelho de Odemira. Obviamente que 

nem tudo é mau, mas para nós fica aquém das respostas que necessitam os Odemirenses no que 

respeita às questões mais estruturantes. Conseguimos perceber que no campo da Cultura existe 

um esforço positivo, mas para nós não é o suficiente para mudar a nossa intenção de voto”. -----  

 ---------- 2. DECLARAÇÃO DE VOTO escrita apresentada pelo eleito da Iniciativa Liberal 

Miguel Figueira que seguidamente se transcreve: “A Iniciativa Liberal apresentou a sua 

candidatura às eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro com o intuito: -----------------  

 ----------  - Despolitizar a gestão municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Acabar com os poderes instalados, -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Reformar o aparelho político administrativo de Odemira. --------------------------------  

 ---------- Por este motivo, temos um compromisso de Rigor e Transparência com os nossos 

eleitores e com os munícipes em geral. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este Orçamento devia ser um Orçamento de mudança. --------------------------------------  

 ---------- De Transição. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- De modernização. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas apesar das promessas eleitorais do Partido Socialista e do novo Executivo, os 

vícios instalados são mais fortes. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar do pouco tempo que nos deram para analisar o Orçamento e as grandes 

Opções do Plano, continuamos a detetar os mesmos problemas que motivaram a nossa 

candidatura. E que continuam a justificar uma verdadeira mudança em Odemira. -----------------  

 ----------- Continuam a ser atribuídas verbas políticas a entidades privadas sem ser conhecido o 

critério e sem ser efetuado qualquer escrutínio (Taipa, Rota Vicentina, etc…). ---------------------  

 ----------- Continuam a ser inscritas verbas em Orçamento sem qualquer explicação adicional e 

que são reveladoras de uma certa visão da sociedade (por exemplo, os abonos em numerário 

aos funcionários são sete vezes maiores que as aquisições de material de educação e cultura). --  

 ----------- Continuamos a assistir ao aumento de despesas com o pessoal sem qualquer razão que 

o fundamente (um aumento de 30% até 2026). ----------------------------------------------------------  

 ----------- Este orçamento revela uma visão da sociedade e da causa publica muito diferente da 

nossa. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque onde o executivo lê “Transferências Correntes da Administração Central” o 

modelo de pensamento liberal lê “dinheiros dos contribuintes”. --------------------------------------  

 ----------- Por este motivo, o nosso voto é contra este Orçamento. -------------------------------------  

 ----------- Mas o nosso trabalho de escrutínio não termina neste voto contra o Orçamento, 

continuará na análise da sua execução e na deteção das suas irregularidades.” ---------------------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 19-A/2021 P - ADITAMENTO AOS AUTOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS: Foi 

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

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

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0736-2021 - PROPOSTA N.º 19-A/2021 P - ADITAMENTO AOS 
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AUTOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS 

FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 19-A/2021 P, datada de 30/11/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 19-A/2021 P - Aditamento aos Autos de Transferência de Competências 

do Município para as Freguesias. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência de aprovação em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 

21 de junho de 2021 e em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 25 de junho 

de 2021, foram celebrados Autos de Transferência e Contratos Interadministrativos para 

delegação de competências do Município nas Freguesias do Concelho, em 30 de junho de 2021.   

 ---------- Com a celebração dos referidos Autos de Transferência as Freguesias assumiram a 

responsabilidade decorrente da delegação de diversas competências legalmente pertencentes ao 

Município, com o objetivo de adaptação ao novo quadro legal que concretiza o quadro de 

transferência de competências dos Municípios para os órgãos das freguesias em vários 

domínios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida transferência de competências do Município para as Freguesias foi 

atempadamente comunicada à Direção-Geral das Autarquias Locais até 30 de junho do corrente 

ano, para que pudesse produzir efeitos no Orçamento de Estado de 2022, uma vez que o n.º 2 

do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de Abril, que concretiza o quadro de 

transferência de competências dos Municípios para os órgãos das freguesias, prevê que os 

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências sejam transferidos pela 

DGAL até ao dia 15 de cada mês, por dedução àquelas transferências para cada município. ------  

 ---------- Cientes de que o acordo celebrado no primeiro semestre de 2021 apenas poderia ter os 

efeitos financeiros previstos no supra referido diploma com o Orçamento de Estado do ano 

subsequente, foi acordada entre as partes uma norma transitória que determinou que durante o 
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ano de 2021 as transferências financeiras necessárias ao exercício das novas competências 

seriam efetuadas pelo Município e que a partir de 1 de janeiro de 2022 os recursos financeiros 

afetos às transferências de novas competências seriam transferidos para as Freguesias 

diretamente pela Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL). -------------------------------------  

 ----------- Assim, considerando que: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O Orçamento de Estado para 2022 não foi aprovado e, portanto, vai funcionar em 

regime de duodécimos, devido à prorrogação da vigência do Orçamento do Estado de 2021; ----  

 ----------- • O regime de duodécimos, que entrará em vigor em 2022, limita a execução mensal 

ao dividir por 12 o orçamentado para este ano, até haver um novo orçamento, sendo que 

durante o período transitório em que se mantiver a prorrogação de vigência da Lei do 

Orçamento do Estado respeitante ao corrente ano, a execução mensal dos programas em curso 

não pode exceder o duodécimo da despesa total da missão de base orgânica; -----------------------  

 ----------- • Neste Orçamento de Estado para 2021 não estão previstas as transferências 

financeiras necessárias ao exercício das novas competências para as treze Freguesias do 

Concelho de Odemira; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Não obstante as dúvidas suscitadas pela não aprovação do Orçamento de Estado 

para 2022, a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) informou o Município que a partir 

do mês de janeiro de 2022 irá preparar os processamentos mensais das transferências 

financeiras para as freguesias, tendo por base a informação preenchida por este município no 

formulário 'DL 57/2019 - Transferência de competências dos municípios para os órgãos das 

freguesias - 2022'; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A imposição legal das delegações de competências preverem expressamente os 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das 

competências delegadas; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • A desejável continuidade do exercício das competências pelas autarquias locais 

delegadas, bem como das correspondentes transferências financeiras necessárias ao exercício 

dessas mesmas competências; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O receio decorrente dos efeitos que a não aprovação do Orçamento de Estado para 

2022 poderá ter sobre o processo de descentralização de competências em curso para as 

freguesias, embora este continue em vigor e em execução; --------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 

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

aprovar o aditamento ao Anexo I do Auto de Transferência celebrado entre as treze Freguesias 

do Concelho e o Município, para que que seja prorrogado o regime transitório que prevê que as 

transferências financeiras necessárias ao exercício das respetivas competências sejam efetuadas 

diretamente pelo Município no caso dos mesmos não serem transferidos atempadamente pela 

DGAL e, bem assim, aprovar de remeter o assunto para efeitos de autorização à Assembleia 

Municipal nos termos e para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 30 de novembro de 2021 -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) Hélder Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

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

qual foi aprovada por unanimidade, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor do membro eleito pela Iniciativa 

Liberal, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. O 

membro eleito pela Iniciativa Liberal apresentou a Declaração de Voto que seguidamente se 

transcreve na integra: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Apesar da Iniciativa Liberal não ser responsável pela situação de instabilidade 

politica criadas pelo Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português a 

nível nacional, entendemos que não se podem por me causa as transferências para as 

Freguesias”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: PROPOSTA N.º 20-A/2021 P - PRIMEIRO ADITAMENTO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA E A FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0737-2021 - PROPOSTA N.º 20-A/2021 P - PRIMEIRO 

ADITAMENTO AO CONTR ATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS ----------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 20-A/2021 P, datada de 30/11/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 20-A/2021 P - Primeiro aditamento ao Contrato Interadministrativo 

celebrado entre o Município de Odemira e a Freguesia de Boavista dos Pinheiros -----------------  

 ----------- Na sequência de aprovação em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 

21 de junho de 2021 e em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 25 de junho 

de 2021, foram celebrados autos de transferência e contratos interadministrativos para 

delegação de competências do Município nas Freguesias do Concelho, em 30 de junho de 2021.   
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 ---------- Com a celebração dos referidos contratos as Freguesias assumiram a responsabilidade 

decorrente da delegação de diversas competências legalmente pertencentes ao Município, 

designadamente a da gestão de equipamentos municipais à data existentes nas Freguesia, de 

acordo com o Anexo I dos contratos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em contrapartida, o Município assumiu a obrigação de transferência das verbas 

necessárias ao exercício das competências delegadas, tendo sido os meios financeiros a 

transferir para as Freguesias para exercício da competência de gestão de equipamentos 

municipais fixado em função da atribuição de um valor fixo por equipamento, de 18.000,00€. --  

 ---------- Assim, considerando que: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • No passado mês de setembro de 2021 se iniciaram diversas atividades no 

“Complexo Desportivo Municipal da Boa Esperança”, na Freguesia da Boavista dos Pinheiros; -  

 ---------- • Após a data supra referida, a manutenção do equipamento em apreço passou a ser da 

responsabilidade das autarquias locais envolvidas; ------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A informação da Freguesia de Boavista dos Pinheiros de que mantem o interesse na 

manutenção da delegação de competências de gestão de equipamentos municipais, acrescido do 

novo equipamento existente nessa Freguesia; ------------------------------------------------------------  

 ---------- • E a imposição legal das delegações de competências preverem expressamente os 

recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das 

competências delegadas; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 

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

aprovar o aditamento ao Anexo I do contrato interadministrativo celebrado entre a Freguesia de 

Boavista dos Pinheiros e o Município, para que passe a contemplar as verbas necessárias à 

gestão do novo equipamento, e bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de 
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autorização à Assembleia Municipal nos termos e para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------  

 ----------- Odemira, 30 de novembro de 2021 -------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) Hélder Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para efeitos de autorização nos termos e para os efeitos da alínea k) do 

n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Mais se propõe 

atribuir plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o referido 

documento em representação do Município. -------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para aprovação.” ---------------  

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

qual foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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

dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção do membro eleito pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- Antes de se passar ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, os eleitos do Partido 

Socialista, Dário Guerreiro e Rodrigo Zacarias, declararam impedimento por terem laços 

pessoais com destinatário(a)s da proposta em causa, tendo o referido pedido sido aceite e os 

membros em causa saído de sala. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 21-A/2021 P – DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 

DE CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA (CHEFES DE DIVISÃO): Foi presente a 

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



-44- 

17-12-2021 

sessão: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0786-2021 - PROPOSTA N.º 21-A/2021 P - DESPESAS DE 

REPRESENTAÇÃO DE CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA (CHEFES DE DIVISÃO) ------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 21-A/2021 P, datada de 10/12/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 21-A/2021 P - Despesas de Representação de Cargos de Direção 

Intermédia (Chefes de Divisão) ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Lei 49/2012 de 29 de agosto, veio proceder à adaptação à administração local da 

Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, que aprova o estatuto do pessoal 

dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, 

determinando no Art.º 24 nº 1, que “Aos titulares de cargos de direção superior de 1.º grau e de 

direção intermédia de 1.º e 2.º graus podem ser abonadas despesas de representação no 

montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, através do despacho 

conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo-lhes igualmente aplicáveis as 

correspondentes atualizações anuais.”   -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando, -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Que os Chefes de Divisão Municipais sempre receberam o valor correspondente ás 

despesas de representação previstas legalmente; ---------------------------------------------------------  

 ---------- • Que a natureza dos cargos de chefia exigem frequentemente a participação desses 

trabalhadores em programas, projetos, grupos de trabalho, reuniões e outras ações interna e 

externamente ao município; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A exigente sobrecarga horária a que são sujeitos estes responsáveis, não sendo 

permitida a perceção de qualquer outra compensação remuneratória; --------------------------------  

 ---------- • Que a atribuição de despesas de representação nos termos do nº 2 do Art.º 24 da Lei 
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49/2012, é da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal; --------  

 ----------- Tenho a honra de propor, que a Exmª Câmara Municipal aprove a remessa da presente 

proposta à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, propondo a aprovação de 

atribuição de despesas de representação nos termos legais aos dirigentes de 2º grau (Chefes de 

Divisão), com efeitos a partir de 02 de dezembro de 2021. --------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 10 de dezembro de 2021 -------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) Hélder Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à urgência da tomada de posição sobre o assunto pela Câmara Municipal e pela 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal através de Despacho exarado 

no dia 10/12/2021, aprovou a presente proposta, bem como a sua remessa à Assembleia 

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

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que questionou se estava em causa algum valor 

fixo e quanto era. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Figueira para perguntar quantos eram os dirigentes que 

iriam beneficiar daquela proposta. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que face à nova 

Estrutura Orgânica do Município de Odemira foram criadas dezassete Unidades Orgânicas 

chefiadas por dirigentes municipais que irão receber cento e noventa e cinco euros mensais para 

despesas de representação. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

foi aprovada por maioria, dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um 

voto contra do membro eleito pela Iniciativa Liberal, dez abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pela lista Juntos para 

Cumprir Odemira e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 
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presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 ---------- Voltaram a entrar na sala os eleitos Dário Guerreiro e Rodrigo Zacarias. -----------------  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA N.º 5/2021 V‐PR ‐ OBRAS NA COBERTURA DA SEDE 

DA FREGUESIA DA SÃO SALVADOR E SANTA MARIA: Foi presente a proposta que 

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0748-2021 - PROPOSTA N.º 5/2021 V-PR - OBRAS NA 

COBERTURA DA SEDE DA FREGUESIA DA SÃO SALVADOR E SANTA MARIA --------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 5/2021 V-PR, datada de 02/12/2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Eleito Local, que seguidamente se transcreve: --------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 5/2021 V-PR - Obras na cobertura da sede da Freguesia da São Salvador 

e Santa Maria -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • As Freguesias desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento integral 

e sustentável do território; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • As Freguesia, pela sua proximidade aos cidadãos, dispõem de uma capacidade de 

atuação local privilegiada, garantindo a prestação de serviços de uma forma mais rápida e 

eficaz e com uma maior racionalização de custos; -------------------------------------------------------  

 ---------- • A sede da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria é contígua ao edifício 

municipal denominado Centro de Valorização da Cultura Local; -------------------------------------  

 ---------- • A contiguidade dos dois edifícios beneficia os utentes dos serviços municipais e da 

freguesia, atendendo às vantagens decorrentes da proximidade das duas autarquias e das 

sinergias decorrentes da mesma; ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • Para além da relação institucional existe uma relação de vizinhança entre as duas 

autarquias, que deve reger-se por princípios de boa-fé e correção, impondo-se o dever de 
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reparação de eventuais danos resultantes de ações que tenham sido executadas; -------------------  

 ----------- • A Freguesia reportou, ao longo dos anos, que o telhado da sua sede foi afetado pela 

empreitada de adaptação do antigo edifício da Guarda Nacional Republicana a Centro de 

Valorização da Cultura Local e que essa situação se tem vindo a agravar devido aos agentes 

atmosféricos; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Também tem sido reportado pela Freguesia que o canteiro contiguo à sua sede, no 

lado oposto ao Centro de Valorização da Cultura Local, provoca infiltrações na parede lateral 

da sala de atendimento da sede da Freguesia; ------------------------------------------------------------  

 ----------- • Da apreciação técnica efetuada concluiu-se que se deveria executar uma empreitada 

de melhoria das acessibilidades ao Centro de Valorização da Cultura Local e da envolvente da 

sede da Freguesia de São Salvador e Santa Maria e reparação da impermeabilização do canteiro 

junto a essa mesma sede; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Também se considera que se deve incluir nessa empreitada as obras de reparação do 

telhado da sede da Freguesia, por se constatar que é necessária a realização de obras de 

reparação da substituição de elementos da estrutura de madeira do telhado danificado, bem 

como a recolocação ou reconstrução dos forros de madeira existentes, assim como a 

substituição de telhas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Para consignação de uma obra, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, o 

dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos prédios antes da celebração do contrato, 

pelo que tem que estar na posse administrativa da totalidade dos prédios necessários à execução 

da obra; -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, considera-se que se deve incluir na empreitada de melhoria das 

acessibilidades ao Centro de Valorização da Cultura Local e da envolvente da sede da 

Freguesia de São Salvador e Santa Maria e reparação da impermeabilização do canteiro junto a 

essa mesma sede a obra de reparação da substituição de elementos da estrutura de madeira do 
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telhado danificado, bem como a recolocação ou reconstrução dos forros de madeira existentes, 

assim como a substituição de telhas da sede da Freguesia de São Salvador e Santa Maria, 

tornando-se necessário para consignação da empreitada que o Município, enquanto dono de 

obra, detenha a posse administrativa da totalidade dos prédios a intervir. ----------------------------  

 ---------- Assim, tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter a apreciação da Assembleia Municipal a 

execução das obras necessárias à reparação do telhado da sede da Freguesia de São Salvador e 

Santa Maria, bem como a aprovação da minuta do Protocolo cujo objeto é a transmissão da 

posse administrativa do edifício em apreço, para fins exclusivamente destinados à realização 

dessa mesma obra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 02 de dezembro de 2021 -------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador com competências delegadas, -----------------------------------------------------  

 ---------- a) Pedro Ramos, Arqt.º". -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. Mais se propõe atribuir plenos poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

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

Salvador e Santa Maria, que referiu o seguinte: “Mais vale tarde do que nunca. Desde dois mil 

e catorze estamos à espera. Já devia ter sido feito.” -----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel para questionar sobre o valor do preço base das obras 
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previstas, porque não estava definido o que ia a concurso e, bem assim, o que queriam dizer 

com posse administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

em causa era inicialmente o estabelecimento de um protocolo entre as duas entidades para 

poder ocorrer a obra e a posse administrativa iria permitir a execução dos trabalhos numa 

propriedade que não era do Município e seria temporária enquanto decorresse a obra. ------------  

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

foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

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

membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda e um voto contra do membro eleito pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- Ponto seis: PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL 

(PIER) ENTRADA DA BARCA: RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO 

PÚBLICA E APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “Antes de se passar ao tratamento do assunto seguinte, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, declarou impedimento por ter familiares relacionados com o processo, não 

podendo participar na deliberação, o qual foi aceite, tendo saído de sala. Neste momento, 

passou a presidir a reunião o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Cardoso.--  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0666-2021 - PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO EM 

ESPAÇO RURAL (PIER) ENTRADA DA BARCA: RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA 

DISCUSSÃO PÚBLICA E APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO ------------------------  

 ----------- Foi presente a informação técnica n.º 5397, datada de 04 de novembro de 2021, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão 
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Territorial, onde consta que decorrido o período de discussão pública do Plano de Intervenção 

em Espaço Rural da Entrada da Barca e concluída a respetiva ponderação face às participações 

recebidas, propõe-se, nos termos do n.º 6 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial(RJIGT), submeter o assunto à Câmara Municipal nos seguintes termos: ---  

 ---------- 1. Apreciar e aprovar o «Relatório de Ponderação das participações recebidas no 

período de Discussão Pública»; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Apreciar a versão final da proposta de Plano de Intervenção em Espaço Rural da 

Entrada da Barca e deliberar o envio e apresentação da referida proposta à Assembleia 

Municipal para aprovação, nos termos do n.º 1 do artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 

de maio, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para aprovação. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Vereadora Sara Ramos que informou que com base no relatório 

de análise e ponderação verificou que dois agregados familiares, cujas habitações se encontram 

previstas para demolição, não têm outra habitação para residir. ---------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Pedro Ramos para informar que o processo seria revisto 

se os munícipes em causa comprovarem que, aquando do inicio da elaboração do Plano, se 

tratava de uma situação de primeira habitação.-----------------------------------------------------------  

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

termos propostos. Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram a seguinte 

Declaração de Voto verbal: “Votámos a favor, admitindo que será efetuada, previamente a 

qualquer demolição, uma reavaliação do processo, com vista a salvaguardar as situações de 

primeira habitação”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Voltou a entrar na sala o Senhor Presidente da Câmara Municipal e subsequentemente 

a presidir a reunião.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção do membro eleito pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- Ponto sete: PLANO DE PORMENOR DO CRUZAMENTO DO ALMOGRAVE: 

RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA A APROVAÇÃO DA 

VERSÃO FINAL DE PLANO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão:-------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0697-2021 - PLANO DE PORMENOR DO CRUZAMENTO DO 

ALMOGRAVE: A) APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DAS 

PARTICIPAÇÕES RECEBIDAS DURANTE O PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA; B) 

APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DE PLANO DE PORMENOR ----------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 5570-2021, datada de 16 de novembro de 2021, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, relativa ao Plano de Pormenor do Cruzamento do Almograve, onde se propõe: ------  

 ----------- 1. A apreciação e aprovação do «Relatório de Ponderação das participações recebidas 

durante o Período de Discussão Pública»; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A apreciação e deliberação da versão final da proposta do Plano de Pormenor do 

Cruzamento de Almograve e, posterior envio à Assembleia Municipal para aprovação, nos 

termos do n.º1 do art.º 90º do Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, na sua atual redação. -----  

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

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para aprovação.” ---------------  

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

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

dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção do membro eleito pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. O membro eleito pela 

Iniciativa Liberal apresentou a Declaração de Voto escrita que se transcreve: “As áreas Urbanas 

de Génese Ilegal, que proliferam pelo Município, não são aceitáveis do ponto de vista 

urbanístico, nem do ponto de vista legal, e prejudicam a igualdade entre os cidadãos, 

equivalendo os que cumprem aos que não cumprem. ---------------------------------------------------  

 ---------- Por esse motivo, o nosso voto devia ser contra este plano de pormenor. ------------------  

 ---------- Mas não podemos dissociar este problema em concreto, da falta de política de 

habitação da Câmara Municipal e votar contra este plano seria apenas penalizar os cidadãos 

sem apontar responsabilidades à autarquia. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e apesar das nossas reservas, entendemos que devemos abster-nos nesta 

votação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BENS ALIMENTARES PARA 

CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO, NO ÂMBITO DAS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19: Foi presente a proposta que 

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

autorização compromisso plurianual: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0573-2021 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E BENS 

ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES, EM FORNECIMENTO CONTÍNUO, 

NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19: 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 4339/2021, datada de 30 de agosto de 2021, proveniente 
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do Setor de Acão Social, na qual consta o projeto de decisão relativo à aquisição de refeições e 

bens alimentares para confeção de refeições, em fornecimento contínuo, no âmbito das medidas 

de prevenção e combate ao Covid-19, do qual se conclui que é intenção adjudicar a referida 

aquisição à empresa Mirabusiness, Lda., pelo valor de 74.990,50€ (Valor ao qual acresce IVA à 

taxa legal em vigor). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que, estando prevista a assunção de 

compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2021, de 21 de fevereiro, republicado pela 

Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para a autorização do compromisso plurianual. ------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento, e, bem 

assim, deliberou por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização 

do compromisso plurianual.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

qual foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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

dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção do membro eleito pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- Ponto nove: REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA – 

QUADRIÉNIO 2021-2025: Foi presente o Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, 

referente ao mandato anterior, que se encontra em vigor até ser aprovado o Regimento para o 

presente mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro para informar que os eleitos do Partido Socialista 
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na Assembleia Municipal consideram que, apesar das longas discussões sobre as alterações no 

Regimento no anterior mandato, este documento merece ser melhorado e mais rentável à 

produção de trabalho na Assembleia Municipal e, para esse efeito, propunha a constituição de 

um grupo de trabalho à semelhança do que aconteceu no anterior mandato, para que possam 

partilhar as ideias de uma forma mais profícua. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que informou que os eleitos da Coligação 

Democrática Unitária traziam contributos para alterar aquele documento, mas, atendendo à 

proposta efetuada pelos eleitos do Partido Socialista, reservava para o Grupo de Trabalho essa 

apresentação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que informou que igualmente tinha propostas 

para apresentar, mas estava disponível para integrar o Grupo de Trabalho para esse efeito. No 

entanto adiantou a necessidade de se repensar a distribuição dos tempos de intervenção por 

bancada no período de assuntos de interesse para o concelho. -----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que informou não discordar com a constituição do 

Grupo de Trabalho, no entanto seria interessante existir uma discussão prévia porque ninguém 

conhecia as propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Figueira que informou que a Iniciativa Liberal estava 

disposta a integrar o Grupo de Trabalho. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Miguel Monteiro que informou que a lógica da 

constituição do Grupo de Trabalho era por considerar que o debate das propostas seria mais 

profícuo em sede do Grupo de Trabalho do que em sessão da Assembleia Municipal. -------------   

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida para relembrar que o “PSD e o BE” tinham 

antes cinco minutos para intervir nos assuntos de interesse para o concelho o que considerava 

injusto porque o PSD tinha dois eleitos e o BE apenas um. Considerou ainda que pese embora 

exista a questão de imposição legal do tempo do Período Antes da Ordem do Dia, era 
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necessário se pensar na distribuição dos tempos por bancada, relembrando que existiam três 

grupo na Assembleia Municipal que não tinham presença na Câmara Municipal. ------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Nuno Góis que disse “Os tempos não são suficientes 

para as forças políticas que aqui estão, e a CDU tem quatro Presidentes de Juntas de Freguesia 

e eles têm que se expressar e muitas vezes não temos tempo para as questões políticas. ----------  

 ----------- Se ninguém concordar com as ideias apresentadas no Grupo de Trabalho como 

fazemos?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal para relembrar que as 

propostas apresentadas em sede do Grupo de Trabalho, se não forem consensuais também 

podem ser votadas e, caso não exista qualquer entendimento, poderão ser apresentadas em 

sessão da Assembleia Municipal para votação pelo Órgão. --------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso para informar que o que pretendiam era 

implementar o Grupo de Trabalho e obter o mesmo resultado que se obteve anteriormente 

aquando da introdução das alterações ao Regimento que se encontra atualmente em vigor. ------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que informou que concordava com a 

constituição do Grupo de Trabalho e bem assim referiu “que a Presidente da Assembleia 

Municipal falou que é de lei os sessenta minutos e que se tem de cumprir, mas na Assembleia 

Municipal depois os pontos da Ordem do Dia são debatidos à pressa para que se acabe a sessão 

para que não seja desdobrada, quando também está na lei poder desdobrar a sessão e assim 

podíamos debater os pontos calmamente. Porque não começar às vinte horas e acabar às vinte e 

quatro horas, com tolerância de trinta minutos?”. -------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que o Período 

da Ordem do Dia não tinha tempo estipulado na lei, provavelmente o espírito do legislador 

fosse mesmo esse, de debater os assuntos com calma. Relembrou ainda que as sessões têm sido 

prolongadas até à uma hora e trinta minutos por anuência dos presentes e uma vez que não foi 
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aprovado esse prolongamento, os trabalhos tinham sido suspensos e voltaram para uma 

segunda reunião que demorou apenas cerca de trinta minutos. ----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Figueira para perguntar se existia algum impedimento legal 

para as sessões se realizarem aos sábados, tendo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

informando que não existia qualquer impedimento, desde que aprovado e regimentado. ----------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte 

Proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Mesa da Assembleia Municipal de Odemira propõe, nos termos da alínea a) do art.º 

14.º do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, a constituição de um Grupo de 

Trabalho para elaboração do novo Regimento para o quadriénio 2021-2025. -----------------------  

 ---------- O Grupo de Trabalho é constituído por 11 elementos no total, de todos as forças 

políticas representadas nesta Assembleia Municipal, com a seguinte representação: ---------------  

 ----------  - 1 representante da Mesa da Assembleia Municipal; ---------------------------------------  

 ----------  - 5 representantes do PS; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 2 representantes da CDU; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 1 representante do JCO;------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 1 representante do BE; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 1 representante do IL. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 17 de dezembro de 2021.” -----------------------------------------------------------  

 ---------- Esta proposta foi aprovada por consenso. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou que cada força politica 

fizesse chegar por email à Assembleia Municipal a indicação dos respetivos representantes 

naquele Grupo de Trabalho. --------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Ponto dez: ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA, EM 
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REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO, PARA INTEGRAR A 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ODEMIRA, NOS 

TERMOS DA ALÍNEA D) DO N.º 1 DO ART.º 57.º DO DECRETO-LEI N.º 21/2019, DE 30 

JANEIRO: Foi presente o ofício número dois mil e sessenta, datado de nove de dezembro do 

corrente ano, enviado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira, no qual 

solicitava a eleição do Presidente da Junta de Freguesia para integrar a composição do 

Conselho Municipal de Educação, nos termos da alínea d) do artigo quinquagésimo sétimo do 

decreto-Lei número vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro.  --------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a 

apresentação de propostas, tendo sido apresentadas duas propostas verbais que seguidamente se 

transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Lista A – Apresentada pela C.D.U. – “Os membros eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, propõem o Presidente da Junta de Freguesia de São salvador e Santa 

Maria, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara”. ----------------------------------------------  

 -----------  - Lista B – Apresentada pelo P.S. – “Os membros eleitos do Partido Socialista, 

propõem o Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Nuno Miguel dos 

Santos da Cunha Duarte”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação das propostas em causa, 

por escrutínio secreto, de acordo com o 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: um;-------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Votos Nulos: zero;  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Lista A – Apresentada pela C.D.U.: onze votos; -------------------------------------------  
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 ----------  - Lista B – Apresentada pelo P.S.: vinte e um votos. ----------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto foi eleito, por maioria relativa, para integrar a composição da 

Conselho Municipal de Educação o Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, Nuno Miguel dos Santos da Cunha Duarte. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Ponto onze: 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: Foi novamente 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. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro para informar que lamentavelmente os eleitos do 

Partido Socialista não tinham uma proposta para apresentar e revelou que tem sido muito difícil 

designar um cidadão para aquela entidade. Disse ainda que “não têm sido garantidas as 
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condições nem por parte das instituições, nem tem sido partilhada a necessidade e a 

importância desta Comissão para o nosso concelho. Encetamos vários esforços junto de 

diversos cidadãos, mas não temos ninguém, o que é grave e é uma problemática.” Disse ainda 

que para a sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal gostaríamos de ver 

esclarecidas aquelas dificuldades e até mesmo apresentar uma Moção. ------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que considerou que era muito difícil a situação 

da CPCJ e era um problema que deveria ser encarado a nível nacional, porque era inconcebível 

que um órgão com a importância que tem seja baseado em voluntarismo das pessoas, das 

instituições, e que não tenha um corpo de funcionários de carreira, de especialistas. Revelou 

que já tinha sido membro da CPCJ de Odemira e percebia muito bem o trabalho existente e a 

necessidade de as pessoas que participam se envolverem nos processos. ----------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que manifestou o seu acordo com as anteriores 

intervenções e informou que era atualmente membro da Comissão Alargada da CPCJ de 

Odemira, como representante da Associação de Pais do Colégio Nossa Senhora da Graça de 

Vila Nova de Milfontes, e era muito difícil conciliar com o horário laboral, principalmente para 

quem trabalhava no setor privado. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não tendo sido apresentada qualquer proposta, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal informou que o assunto transitaria para a próxima sessão do órgão. ---------------------  

 ----------- Ponto doze: 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 setembro a trinta de novembro 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. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Previamente à aprovação da Minuta da Ata da presente reunião foram comunicadas 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal as datas previstas para as sessões ordinárias 

da Assembleia Municipal do próximo ano: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - Sessão ordinária de vinte e cinco de fevereiro;  ---------------------------------------------  

 ---------- - Sessão ordinária de vinte e nove de abril;  ---------------------------------------------------  

 ---------- - Sessão ordinária de vinte e quatro de junho;  ------------------------------------------------  

 ---------- - Sessão ordinária de trinta de setembro; -------------------------------------------------------  

 ---------- - Sessão ordinária de vinte e cinco de novembro. ---------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 SESSÃO -----------------------------------  

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

por encerrada a sessão era uma hora e vinte e um minutos do dia dezoito de dezembro do 

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

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

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

  

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


