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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E CATORZE: -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco 

Cabecinha, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pelos Senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário) e Helena Maria Theodora Loermans 

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas das Sessões Ordinária de 28/02/2014 e 

Extraordinária de 03/04/2014. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------------a) Relatório Anual de Atividades 2013 e Plano de Ação 2014 da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Odemira. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto dois: Prestação de Contas 2013: apreciação e deliberação. --------------------------  

 ---------- Ponto três: 4ª Modificação Orçamental - 2014: 2ª Revisão ao Orçamento da Receita; 

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 2ª 
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Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ---------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta nº 9/2014 P - Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Odemira e a Casa do Povo de Relíquias: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -----------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Protocolo para enquadramento do pessoal destinado a integrar as 

equipas de intervenção permanente de Odemira: apreciação e deliberação nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Candidatura "Património em Rede no Desenvolvimento Sustentável" - 

Transferência de verbas para a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL): 

apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Empreitada de Execução de Jardim Público em Vila Nova de Milfontes - 

Relatório Final: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Controlo do recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais – 

Extensão do prazo para conclusão de procedimento concursal: apreciação e deliberação. ---------  

 ----------- Ponto nove: Reconhecimento de Interesse Municipal do empreendimento de turismo 

em espaço rural denominado “Artspace Hotel”, sito no Moinho da Garraza, freguesia de São 

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

 ----------- Ponto dez: Proposta de Normas de Funcionamento e tabela de preços a aplicar na 

FACECO 2014: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Designação de um cidadão para integrar a Comissão de Análise Técnica 

do Orçamento Participativo 2014.---------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Pelas vinte horas e cinquenta e seis minutos, a Senhora Presidente da Assembleia 
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Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou 

a palavra ao Primeiro Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas 

chegadas mais tardias, a presença trinta e dois membros da Assembleia Municipal a saber, os 

Senhores Alberto José Jesus Santos, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Anabela Baltazar 

de Campos Silva, Anabela da Silva Roberto Sobral Guerreiro Gamito, António Manuel Assude 

Ferreira, António Manuel Viana Afonso, Carlos Filipe Bernardino da Silva, Cláudia Isabel 

Neves Pacheco da Silva, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, 

Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Helena Maria Theodora 

Loermans, José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro, José Manuel da Assunção Ribeiro, 

Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Jesus Campos, Manuel de Matos Sobral Penedo, 

Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria da Conceição da 

Costa Guedes da Silva Vaz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão 

Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Natália Maria Rocha de Brito Pacheco 

Cabecinha, Nazário Duarte Viana, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Paulo Sérgio 

Pereira da Luz, Pedro Manuel da Conceição Souto, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, 

Telma Cristina Felizardo Guerreiro (Secretária da Junta de Freguesia de São Teotónio, em 

substituição do Senhor José Manuel dos Reis Guerreiro, Presidente da referida Junta) e Teresa 

Alexandra Pereira Bernardino, e a ausência dos Senhores Alberto José Branquinho Beijinha, 

João Palma Quaresma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os Senhores 

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Hélder António Guerreiro, 

Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; Manuel da Silva Cruz e Jaime Manuel Costa, 

Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------------------------------  

 ---------- Reportando-se às faltas registadas nas sessões ou reuniões anteriores verificou-se que 
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à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia vinte e oito de fevereiro do 

corrente ano estiveram presentes a totalidade dos membros da Assembleia Municipal, não se 

verificando por isso qualquer falta. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda antes de se dar início ao tratamento dos assuntos agendados para a presente 

sessão, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes que iriam 

proceder à tomada de posse dos Membros do Conselho Municipal de Segurança de Odemira, 

para o quadriénio dois mil e treze a dois mil e dezassete, nos termos do artigo nono da Lei 

número trinta e três barra noventa e oito, de dezoito de julho, conjugado com o artigo décimo 

sexto do Regulamento do citado Conselho, cuja ata ficará arquivada no maço de documentos da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Pinto Leite, residente em Vila Nova de Milfontes que disse 

o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Boa noite. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sra. Presidente da Assembleia e restantes membros da mesa. -------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Srs. Vereadores -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Srs. Membros desta assembleia ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A todos os presentes -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeço a oportunidade de poder dirigir-me a esta assembleia. ---------------------------  

 ----------- Fui aconselhado a trazer o assunto a esta assembleia e aqui estou: -------------------------  

 ----------- Há coisas que caracterizam bem os portugueses. Uma delas é a nossa memória 

seletiva, a nossa tendência em guardar do passado apenas as boas recordações. Isso é uma coisa 

bonita que nos ajuda a viver o presente de forma mais confortável. No entanto, embora sejamos 

um pouco otimistas e tenhamos algumas esperanças no futuro, vemos o presente, e encaramos 
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com alguma frequência a mudança, como algo negativo. Isto pode ser perigoso porque nos leva 

a saudosismos desmesurados e talvez irrealistas. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Fala-se muito do antigamente, mas geralmente de um antigamente mais emocional, 

muito pessoal e pouco real. Fala-se desse antigamente como se a vida tivesse sido, em todos os 

aspetos, melhor que nos dias de hoje. Chega-se a ouvir “antes do 25 de abril é que era bom”. O 

saudosismo acarreta normalmente uma imagem negativa e distorcida do presente. ----------------  

 ---------- A praça de Vila Nova de Milfontes, “antigamente” situada no largo do Rossio. Era 

bonita, pitoresca, agradável, dava vida ao centro histórico (também não havia outro centro). 

Mas sendo ao ar livre, e apesar de haver por ali algumas árvores, o peixe estava exposto ao sol, 

não havia água canalizada nem esgoto, a rua não era calcetada, funcionava à chuva e ao frio... 

Aquela praça servia o propósito dos poucos compradores e vendedores da época mas não os de 

hoje. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por alguma razão a Praça já não é ali e alguns comerciantes mudaram-se para outras 

zonas da vila. Naquele centro já não existe leitaria, barbeiro, e as camionetas já não param no 

Largo do Almada. E por aí adiante. A vida mudou. ------------------------------------------------------  

 ---------- A minha perceção é a de que a de que os centros históricos tendem para um comercio, 

restauração e hotelaria especializados e diferenciados, de abastecimento esporádico (não diário) 

e em viaturas pequenas. Zonas mais viradas para a cultura e alguma vida noturna. Zonas que 

privilegiam o peão em detrimento do automóvel. --------------------------------------------------------  

 ---------- É com base na aprendizagem, na experiência do passado e nas coisas boas do presente 

que devemos projetar o futuro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os tempos mudam, a vida muda e nós temos de ter a coragem de acompanhar os 

tempos, melhor, temos de ter a perspicácia ou a ousadia de nos anteciparmos à mudança. 

Porque, se assim não for, corremos o risco de passarmos uma vida a remediar o mal que 

fizemos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em consciência ninguém pode considerar que Vila Nova de Milfontes tenha crescido 

de modo ordenado e sustentado. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não acredito que por exemplo a Custodio Brás Pacheco (para quem não sabe a rua 

principal que vai desde a entrada da vila aos correios) aguente mais supermercados com 

abastecimento deficiente, e que continue a suportar a quantidade crescente de pessoas e carros. -  

 ----------- Um dia, não sei bem quando, mas com certeza antes de qualquer outra oportunidade 

de uma intervenção de fundo como a do presente projeto Polis, teremos uma superfície 

comercial fora da zona urbana, com todas as comodidades para os utentes (estacionamento, a 

possibilidade de levar o carrinho de compras até ao carro, essas coisas) e com condições de 

abastecimento adequadas. Será uma realidade incontornável penso eu. Odemira, Boavista e S. 

Teotónio já o têm. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A tendência de Vila Nova de Milfontes é crescer. A população cresce. O turismo 

cresce. Sines também cresce e Milfontes é naturalmente uma alternativa residencial. --------------  

 ----------- Será que se consegue suportar o desenvolvimento da vila mantendo-a mais ou menos 

como está? Haverá outra oportunidade como a de agora, num futuro próximo, de fazer uma 

mudança ousada com determinação e perspetiva de futuro? Claro que há riscos! Mas quem 

pode medir aquele de não se arriscar? ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que é que irá evoluir mais depressa? O desenvolvimento da vila ou a degradação 

das infraestruturas? Até quando é sustentável ou suportável a Brás Pacheco nos moldes em que 

se encontra? E o Centro Histórico? E que impacto terá a construção do jardim público a nível 

do comércio e dos serviços, na sua área? Que impacto terá um grande supermercado nas 

imediações de Vila Nova de Milfontes?--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não nos devemos agarrar demasiado ao passado. Por vezes temos de abrir mão de 

algumas coisas do presente para dar entrada ao novo e construir-se um futuro melhor. ------------  

 ----------- Das reuniões que participei ouvi muitas vozes saudosistas e negativas acerca do 
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projeto realizado pela Parque Expo. Isso deixou-me preocupado. Penso que ainda vou a tempo 

de deixar a minha opinião que é eventualmente um pouco mais progressista. -----------------------  

 ---------- Eu não duvido da competência do trabalho apresentado, na sua generalidade, pela 

equipa da Parque Expo, empresa de prestígio nacional e internacional na regeneração de zonas 

urbanas. Ainda que agora extinta ou no processo de extinção. -----------------------------------------  

 ---------- Se a intenção fosse apenas a melhoria das infraestruturas subterrâneas e fazer algumas 

alterações nos materiais dos pavimentos, porventura não teria sido necessária a contratação ou a 

associação a uma empresa como aquela, e a criação do Polis Litoral. ---------------------------------  

 ---------- Devemos seriamente pensar qual a vocação de Vila Nova de Milfontes. Que tipo de 

turismo se pretende? Queremos competir com o Algarve? Queremos um turismo mais 

diferenciado? Um turismo de Natureza, Um Turismo de massas? -------------------------------------  

 ---------- É incontornável a valorização dos pontos fortes de Vila Nova de Milfontes: As praias, 

o Farol/Marginal, Forte S. Clemente/Barbacã, Largo do Rossio, Cais, Eixos que ligam o Centro 

Histórico à zona alta da vila, Custodio Brás Pacheco e Zona do futuro Jardim. Valorizar a 

oferta ao turista que nos visita. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É imprescindível e incontornável a reformulação do trânsito naquela terra. --------------  

 ---------- Parece-me que, na sua base, foi isto apresentado pela Parque Expo. Acredito que 

sejam necessárias afinações mas não duvido que se tenha feito um trabalho sério, e por 

especialistas na matéria. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vila Nova de Milfontes tem tendência de crescimento. Torna-se necessário promover 

o conforto da maioria dos seus habitantes, com a prestação de um bom serviço quer nas épocas 

baixas (que, temos de ser otimistas, tendem a ser cada vez menos baixas com o aparecimento 

da Rota Vicentina por ex), quer em época alta quando milhares de pessoas nos visitam. ----------  

 ---------- Esse serviço de qualidade vai passar naturalmente pela facilitação do abastecimento 

de produtos frescos diários, pela deslocação de alguns serviços e comércio para fora da zona 
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urbana central, pela acessibilidade e mobilidade ordenada dos habitantes e daqueles que nos 

visitam, pela facilitação e promoção do peão em certas zonas. E claro pelo embelezamento da 

vila e que aquela se torne prazenteira. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu, pelo menos, é isso que desejo! E este é um assunto que me preocupa bastante. -----  

 ----------- Aproveite-se o atraso da obra para experimentar algumas soluções. Estão-se a pintar 

as ruas de preto, aproveite-se para riscá-las de branco e experimentar algumas alterações ao 

trânsito por ex.. Temos tempo. Arrisque-se! ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Obrigado pela paciência.” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Hélder Salvador, residente no Cavaleiro, fez a seguinte intervenção: ---------  

 ----------- “Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. 

Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de Odemira, e restantes membros da Assembleia 

Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No próximo ano 2015, o farol do Cabo de Sardão completa o seu primeiro centenário 

após inauguração em 15 de Abril de 1915. Para além da importância estratégica desempenhada 

nestes 100 anos de vida no âmbito da sua missão e objetivos de ajuda à navegação, o farol 

representa e é hoje um marco histórico de toda a nossa região. ----------------------------------------  

 ----------- Trata-se de uma obra emblemática com uma história única no plano nacional, já que a 

torre do Farol, por erro de construção se encontra situada do lado de terra e não do lado do mar 

como acontece com todos os outros faróis. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O local de construção (Cabo Sardão ou Ponta do Cavaleiro como é conhecido) é 

também ele, um dos locais mais belos do nosso litoral alentejano. ------------------------------------  

 ----------- São hoje bem conhecidas e famosas as cegonhas do Cabo Sardão. Sendo o litoral 

Odemirense o único ponto do mundo, onde esta espécie nidifica nos rochedos e palheirões da 

costa, o expoente máximo deste fenómeno encontra-se mesmo junto ao farol, nos palheirões do 

Ninho do Guincho, onde é possível apreciar uma colónia ativa de 5 ninhos de cegonha. Este 
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local é, nos nossos dias, um dos mais visitados do nosso concelho devendo por isso merecer a 

melhor atenção de todos nós e em especial da autarquia. -----------------------------------------------  

 ---------- É neste sentido que aqui venho dirigir-me a todos os membros desta Assembleia, e em 

especial ao Executivo da Câmara Municipal propondo algumas medidas e iniciativas que 

possam contribuir para melhorar as condições de acessibilidade, limpeza e ordenamento da 

zona. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Que de uma vez por todas, a limpeza e manutenção das bermas da estrada do 

Cavaleiro se faça até ao Farol e não até ao Cavaleiro como acontece regularmente. Lembro que 

esta limpeza tem acontecido por iniciativa e ajuda de populares e colaboração da Junta de 

Freguesia. Neste preciso momento não existem bermas e o trânsito tem dificuldades em cruzar-

se no local sem tocar nas acácias. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Que seja colocado no local um ecoponto para a recolha seletiva de lixo. -------------  

 ---------- 3 – Que seja efetuada uma intervenção no local, ao nível do ordenamento, circulação 

de pessoas e viaturas (julgamos estar prevista no âmbito do Programa Polis). -----------------------  

 ---------- No âmbito do centenário, que seja preparado um vasto programa de comemorações a 

nível municipal envolvendo o Farol do Cabo Sardão, sendo para o efeito criado um grupo de 

trabalho liderado pela Sra. Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Odemira, e com base 

em parcerias envolvendo a própria Câmara Municipal, Junta de Freguesia de São Teotónio, 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Centro Desportivo e Cultural do 

Cavaleiro, Capitania do Porto de Sines e Direção Geral de Faróis.” ----------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente à intervenção 

do Senhor Pedro Pinto Leite, informou que todos reconhecem a necessidade de se efetuar uma 

intervenção em Vila Nova de Milfontes, com o objetivo de resolver os problemas de 

infraestruturas básicas e de renovar o ambiente urbano. Relembrou que Vila Nova de 

Milfontes, em termos urbanísticos e populacionais, cresceu muito ao longo dos anos e as 
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infraestruturas de saneamento básico foram ampliadas de forma faseada, com base nas 

disponibilidades financeiras municipais e tendo em conta as urgências que foram surgindo, o 

que contribuiu para um conjunto de limitações que afetam o seu funcionamento na sua 

plenitude, principalmente no verão. -------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relembrou ainda que o Programa Polis Sudoeste surgiu no final do ano dois mil e 

nove, após uma luta constante durante alguns anos por parte dos autarcas do sul, em especial de 

Odemira e Aljezur, que vinham exigindo do Estado um programa de investimentos aplicado 

aos Parques Naturais. O programa inicialmente apresentado continha apenas uma intervenção 

ambiental não urbana, intervindo nas falésias e na orla costeira, no acesso e valorização das 

praias e na segurança de pessoas e bens, no entanto, esquecia os ambientes urbanos. O 

Município de Odemira considerou que não seria aceitável que as intervenções se limitassem a 

preocupações não urbanas e os aspetos relacionados com os aglomerados que são as “ancoras” 

no desenvolvimento do litoral sudoeste ficassem por qualificar. Nessa conformidade, o 

programa Polis acabou por ser aprovado com a inclusão de algumas intervenções urbanas 

muito específicas junto à orla costeira, como são por exemplo, Vila Nova de Milfontes e 

Zambujeira do Mar. O Município de Odemira assinou o contrato e tem feito um esforço muito 

grande para cumprir as suas obrigações, tendo constituído oitenta e cinco por cento do capital 

social, sendo o único município a fazê-lo a esse nível. Porém nem tudo correu como estava 

programado, fruto de várias indecisões políticas do Ministério do Ambiente que praticamente 

durante um ano atrasaram a implementação das ações do Polis, as quais têm agora um período 

muito curto (um ano) de concretização, umas com financiamentos já aprovados e outras não. ---  

 ----------- Relativamente às ações previstas para o concelho de Odemira informou que as 

ecovias e as ciclovias, cujo investimento total ronda os quatro milhões de euros, estão em 

projeto contratado há mais de um ano no valor de quatrocentos mil euros, mas não têm neste 

momento garantia de financiamento. Nesse sentido, alguém terá a responsabilidade do 
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pagamento do projeto e ficaremos com um projeto sem garantia da sua concretização. ------------  

 ---------- Disse ainda que perante a situação visível na praia da Franquia, mostrando esta um 

elevado risco de erosão, foi solicitado desde há dois anos um estudo que só decorreu em dois 

mil e treze, o qual indica três alternativas possíveis de solução que devem ser implementadas 

com urgência. No entanto, as entidades Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

Agência Portuguesa do Ambiente e Ministério da Cultura exigem que seja desenvolvido um 

estudo de avaliação ambiental e efetuadas sondagens arqueológicas subaquáticas, o que atrasará 

a resolução de um problema que diz respeito não só à vida económica de Vila Nova de 

Milfontes e do concelho, mas também à estabilidade de toda a estrutura envolvente ao rio, 

designadamente a marginal, que está na eminência de desmoronar, estando a pressionar todas 

as entidades para a urgente intervenção necessária. Disse também que a obra de requalificação 

e valorização da praia do Malhão estava comprometida. Pese embora exista projeto e acordo 

com o proprietário, bem como garantia de financiamento, foi exigido que se efetuassem 

sondagens arqueológicas no local. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Revelou que no concelho de Odemira apenas estavam a decorrer três ações no âmbito 

do Polis, designadamente a norte da praia de Odeceixe, na praia dos Alteirinhos e na praia das 

Furnas. Disse ainda que a praia do Almograve, a praia do Malhão e a intervenção entre o Farol 

do Cabo Sardão e a Entrada da Barca tinham os concursos prontos para avançar a qualquer 

momento, e que os quatro Portinhos de Pesca do concelho têm o concurso em fase de 

adjudicação. As intervenções de requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes e da 

Zambujeira do Mar aguardam a entrega dos respetivos projetos. Em relação àquelas 

intervenções urbanas, relembrou que foram efetuadas apresentações e discussões públicas nas 

localidades e recolhidas opiniões diversas que foram ponderadas pelas equipas envolvidas. 

Referiu ainda que se tratam de intervenções muito importantes, no valor global de cerca de seis 

milhões de euros, que vão permitir remodelar as infraestruturas subterrâneas, a rede elétrica e o 
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mobiliário urbano das áreas a intervencionar naquelas localidades. -----------------------------------  

 ----------- Por último, relativamente à intervenção do Senhor Hélder Salvador, considerou que o 

Farol do Cabo Sardão constitui um equipamento de referência e muito emblemático do 

concelho de Odemira, localizado junto de um magnífico cabo de beleza esplendorosa, que 

dificilmente se encontra na costa portuguesa, especialmente devido ao espetáculo que é a 

nidificação das cegonhas nas falésias. Informou que o projeto de valorização e qualificação 

entre o Cabo Sardão e a Entrada da Barca, previsto no âmbito do Polis, está concluído e prevê 

uma zona de estacionamento junto ao Cabo Sardão, estruturas de visitação, colocação de 

ecopontos e melhoria dos pavimentos. Disse ainda que a obra estava condicionada ao processo 

de negociação com dois proprietários dos terrenos onde decorrerá a ação. ---------------------------   

 ----------- Relativamente às comemorações do centenário do Farol, referiu que, no momento, 

não estava em condições de assumir qualquer compromisso, porque depende da sua inclusão no 

Plano de Atividades e Orçamento do próximo ano, no entanto, é pretensão do Município 

associar-se às celebrações. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a comemoração do centenário do Farol do Cabo Sardão, o Senhor José Ribeiro 

e Castro sugeriu que a Câmara Municipal contactasse o Estado Maior da Armada Portuguesa, 

para uma eventual conjugação de esforços e de meios. --------------------------------------------------  

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

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

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

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

ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE E 

EXTRAORDINÁRIA DE TRÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE: Uma vez 

que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados das atas em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 
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dispensada a leitura das mesmas, sendo imediatamente submetidas à apreciação. ------------------  

 ---------- A) ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CATORZE: Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à 

votação da ata em causa, a qual foi aprovada por maioria, com dezassete votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela 

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

“Odemira com Futuro”, um voto a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção do 

membro eleito pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta membros da 

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

 ---------- B) ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRÊS DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E CATORZE: Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da 

ata em causa, a qual foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor dos membros eleitos 

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

Unitária, um voto a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda, três abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, quando 

estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: A exemplo das sessões anteriores, 

embora todos os presentes se encontrassem munidos de fotocópias 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. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que colocou à consideração 

dos presentes o pedido de alteração da data da sessão ordinária de junho em São Martinho das 

Amoreiras, solicitado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros, 
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que corresponde ao documento número cinquenta constante no Mapa da Correspondência 

Recebida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Boavista dos Pinheiros, que informou que a presente solicitação tem a ver com o facto de estar 

agendado para o dia previsto para a sessão ordinária deste Órgão o desfile de Marcha Populares 

na sua localidade, impedindo por esse facto a sua presença na referida sessão, bem como a 

presença dos membros da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal convidados para 

assistirem ao evento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que as datas inicialmente fixadas são previsíveis e que o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, anfitrião da próxima sessão 

deste Órgão, não se opôs à alteração pretendida, a Senhora Presidente da Assembleia colocou a 

alteração da data à consideração dos membros da Assembleia Municipal. ---------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, foi decidido por consenso alterar a data da 

realização da sessão ordinária de junho da Assembleia Municipal, de vinte e sete para o dia 

trinta, segunda-feira. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal relembrou os presentes que a 

documentação relativa aos assuntos constantes na Ordem de Trabalhos desta sessão tinha sido 

enviada, pela primeira vez e na sequência do solicitado por alguns membros da Assembleia 

Municipal, em suporte digital. Tendo em conta o êxito da iniciativa, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal informou que a documentação passaria a ser enviada para todos os 

membros via eletrónica, mantendo-se no entanto, a entrega em papel para os membros que 

assim o pretendessem. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor António Viana Afonso congratulou-se com a iniciativa em causa, uma vez 

que o envio da documentação por via eletrónica seria mais comodo e pouparia alguns recursos 

financeiros ao Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

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

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

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

 ---------- a) Relatório Anual de Atividades 2013 e Plano de Ação 2014 da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Odemira: Foi presente o ofício número cento e trinta e um, 

datado de vinte e quatro de fevereiro do corrente ano, enviado pela senhora Presidente da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira (CPCJ de Odemira), 

referente ao assunto em epígrafe, o qual ficará arquivado no maço de documentos desta sessão.  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que questionou se a 

Comissão mantinha o contacto com as crianças e os jovens que eram institucionalizados. --------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira que informou que a Comissão 

acompanha as crianças e os jovens que são institucionalizados, sendo esse contacto efetuado de 

três em três meses. Informou também que a Comissão também vai fazendo a ponte com a 

família no sentido de preparar o retorno do jovem ao seio familiar. Lamentou ainda que aquele 

retorno por vezes não fosse concretizado, devido à falta de condições das famílias para os 

acolher novamente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que realçou o trabalho desenvolvido por 

aquela Comissão e referiu que tinha muito apreço pelos seus membros e conhecia as condições 

em que desenvolviam o seu trabalho. Seguidamente, perguntou que evolução tinha registado a 

Comissão em termos de casos relacionados com maus tratos associados a situações de 

toxicodependência e de alcoolismo no concelho de Odemira e, bem assim, se existia alguma 

estratégia de intervenção conjunta com os serviços da Segurança Social, do Ministério Público 

e com os serviços de Saúde, para a recuperação dos pais que sofriam de alcoolismo e de 

toxicodependência. Perguntou ainda que apreciação fazia a Comissão à efetividade e 
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sensibilidade da atuação dos Serviços de Segurança Social naquelas matérias.----------------------  

 ----------- Por último, referiu que favorecia sempre as atuações que preservavam as crianças no 

quadro da família natural e que tinham por objetivo a sua reintegração sempre que possível e, 

nesse sentido, questionou se essa também era a estratégia daquela Comissão e qual era a taxa 

de sucesso ao longo dos anos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira que informou que, no concelho 

de Odemira, não existiam muitos casos de maus tratos relacionados com toxicodependência, 

mas sim, com o alcoolismo. Disse ainda que, naqueles casos, a Comissão articulava o 

acompanhamento das famílias com o Centro de Saúde de Odemira e com o Centro de 

Atendimento a Toxicodependentes, que disponibiliza dois técnicos (um médico e um 

psicólogo) para o efeito. Quanto à taxa de sucesso, referiu que a Comissão trabalhava sempre 

no sentido de retirar os pais da dependência. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção da Segurança Social, informou que a Comissão Restrita 

tinha um elemento proveniente daquele serviço que tem apoiado muito a Comissão e têm 

trabalhado no sentido de manterem os jovens no seio da família, facto que podiam comprovar 

através do elevado número de acordos efetuados com os pais. -----------------------------------------  

 ----------- Por último, revelou que em alguns casos eram os próprios jovens que tinham 

solicitado a intervenção da Comissão, porque viam que poderiam ter apoios a outros níveis que 

não conseguiam ter em casa. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio novamente o Senhor José Ribeiro e Castro que referiu que, por vezes, em 

situações de pobreza, as crianças eram retiradas à família, penalizando-a duplamente. Naqueles 

casos não se trata propriamente de maus tratos, mas sim de carência económica da família e, 

nesse sentido, perguntou se a assistência à criança não poderia ser efetuada no seio familiar. ----  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira que informou que os casos 

colocados em acolhimento institucional não se relacionavam com carência económica, mas sim 
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com a carência de afetos e abandono dos progenitores. Disse ainda que a Comissão nunca 

retirava ninguém por carência económica. Nesses casos, articulava sempre com os Serviços de 

Segurança Social e com as entidades existentes no terreno para efetuar esse tipo de apoio. -------  

 ---------- Interveio a Senhora Telma Guerreiro que, na qualidade de Comissária da CPCJ de 

Odemira, sublinhou que não existia institucionalização de jovens e crianças por razões de 

pobreza da família e, bem assim, referiu que quando eram sinalizados por essa razão, a 

Comissão encaminhava as situações para as entidades de primeira linha com intervenção na 

matéria. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, congratulou a CPCJ de Odemira pelo trabalho desenvolvido na proteção 

de crianças e jovens. Considerou ainda que era importante que a Assembleia Municipal 

conhecesse e acompanhasse o trabalho desenvolvido por aquela Comissão, designadamente 

porque tinha indicado quatro membros para integrarem a Comissão Alargada. ---------------------  

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

Assembleia Municipal agradeceu a presença e a apresentação efetuada pela Senhora Presidente 

da CPCJ de Odemira, louvando o trabalho desenvolvido em prol das crianças e dos jovens do 

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

 ---------- Interveio a Senhora Cláudia Silva, eleita pelo Partido Socialista, que apresentou a 

seguinte “Congratulação”: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A celebração dos 40 anos de Abril em Odemira tem sido extraordinária! ---------------  

 ---------- Odemira é de facto um concelho de Abril! -----------------------------------------------------  

 ---------- Valoriza a história de Portugal e dos portugueses que tanto lutaram pela liberdade de 

expressão, pelo direito à educação, pela igualdade de direitos e oportunidades, pelo direito ao 

voto, enfim, para que pudéssemos hoje ter uma vida como a conhecemos. Modo de vida este, 

que como todos sabem e sentem, está a ser ameaçado pelas atuais politicas e vem reforçar que 

nada pode ser dado como garantido e que esta “luta” pela liberdade é uma “luta” constante que 
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se faz diariamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas, como disse, Odemira é um concelho de Abril e orgulho-me de viver num local 

que se preocupa e valoriza este marco histórico de Portugal que é uma clara prova de que “O 

Povo é quem mais ordena” e que “Sozinhos não somos nada, Juntos temos o Mundo na mão!” -  

 ----------- Estes dias de festa em Odemira são mais que festa, são uma oportunidade de manter 

vivo o espírito de Abril, manter viva a democracia, esperança e o sonho, e mais importante 

passar toda esta herança e valores aos mais jovens que são o Presente e o Futuro de Portugal. ---  

 ----------- E por tudo isto dou os meus sinceros parabéns à Câmara Municipal de Odemira na 

pessoa do Sr. Presidente e Vereadores aqui presentes por acreditarem em Abril e 

proporcionarem esta festa maravilhosa que permite tudo isto que já referi. --------------------------  

 ----------- Em Abril vi jovens a relatarem e a tomarem consciência de como era a vida antes do 

25 de Abril de 74 e do que representou este acontecimento na vida das suas famílias (refiro-me 

à Assembleia Jovem). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vi Odemira cheia de gente alegre que sai à rua para festejar e conviver, vi Odemira 

participativa com pessoas que subiram ao palco a cantar, a dançar e representar, sem receios de 

exposição, vi Odemira abraçada no cineteatro a cantar todos juntos a canção “Grândola Vila 

Morena”, vi teatro, recitais, concertos, esculturas, exposições, vi Odemira a respirar Arte e 

Cultura, vi pessoas rirem-se, vi pessoas felizes com a simplicidade…Enfim, vi Odemira como 

gostaria que fosse todo o ano!” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente apresentou, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, uma Moção 

sobre “ A Nova portaria N.º 82/2014 de 10 de abril – uma ideia de Mapa Hospitalar”, cujo texto 

final posteriormente se transcreve na íntegra. -------------------------------------------------------------    

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, apresentou a Proposta que 

seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- PROPOSTA -------------------------------------------------  
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 ---------- “COMISSÃO PRÓ CIDADANIA---------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o Regimento desta Assembleia, vem o Bloco de Esquerda propor a 

criação de uma Comissão que deverá debruçar-se sobre as formas de comunicação desta 

Assembleia com os cidadãos do concelho. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- O Bloco de Esquerda tem algumas propostas que deseja consensualizar com todas as 

forças políticas que certamente também terão as suas ideias. -------------------------------------------  

 ---------- Esta Comissão deverá ser composta por elementos de todos os partidos e coligações 

representados nesta Assembleia.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que relativamente ao texto inicial da Moção 

apresentada pelos eleitos do Partido Socialista sobre a nova Portaria, informou que a Coligação 

“Odemira com Futuro” iria votar contra, porque não se revia no tipo de considerações e 

afirmações que eram feitas. Chamou ainda a atenção para aquela matéria que considerava 

extremamente sensível e importante, e que merecia ser tratada com mais responsabilidade. ------  

 ---------- Considerou que a questão não tinha a ver com a despesa, mas sim com a qualidade 

técnica do serviço de obstetrícia. Relembrando a intervenção da Senhora Cláudia Silva, 

designadamente nas considerações que fez sobre abril, referiu que uma das grandes conquistas 

dos últimos anos foi uma melhoria extraordinária na saúde materna infantil, aliada a uma queda 

drástica dos indicadores de mortalidade infantil que existiam em Portugal, nomeadamente 

perinatal, e também dos casos de deficiência adquirida por partos mal feitos. Recorrendo a um 

gráfico do Instituto Nacional de Estatística mostrou os dados relativos aos nascimentos, 

evidenciando o decréscimo acentuado dos partos feitos em casa por parteiras. ----------------------  

 ---------- Referiu ainda que, segundo os médicos, a execução de partos em atendimento 

hospitalar requer a existência de um número mínimo de partos e o país atravessa atualmente um 

crise de natalidade acentuada. Relembrou ainda que aqueles estudos não eram efetuados por 

deputados, mas por técnicos da saúde do Ministério da Saúde e por equipas qualificadas. --------  
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 ----------- Reconheceu que nas populações com maior baixa de densidade demográfica existia o 

prejuízo adicional das mães terem de percorrer mais distâncias para ter os seus filhos. ------------  

 ----------- Referiu que era importante manterem a pressão e o diálogo junto dos serviços do 

Ministério da Saúde, mas também era necessário garantir a qualidade de assistência e condições 

de segurança à mãe e à criança que nasce e, bem assim, revelou que se essa fosse a orientação 

da Moção votaria a favor. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que compreendia o “número político” dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista e considerou que se o Governo fosse do mesmo partido político, 

naturalmente não tinham apresentado a Moção, relembrando no entanto que nos Governos do 

Partido Socialista também existiram encerramentos de maternidades no país. -----------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Viana Afonso que considerou que a anterior intervenção 

contraditória. Considerou ainda que a grande evolução na saúde pós “Vinte e Cinco de Abril” 

referenciada pelo Senhor José Ribeiro e Castro não seria referente aos últimos dois anos, 

durante os quais apenas se assistiu a um enorme retrocesso em determinadas matérias, 

nomeadamente em direitos que foram conquistados e que tínhamos por garantidos. ---------------  

 ----------- Referiu que o “número político” era feito constantemente pelo Governo e relembrou 

que os pareceres e estudos técnicos vão de encontro ao pendor ideológico vigente. ----------------  

 ----------- Por último, referiu que o Governo ao retirar os equipamentos e serviços, e ao criar a 

austeridade, estava a condicionar as famílias a não terem filhos, o que provocaria a diminuição 

da natalidade. Sobre esta matéria faz uma analogia com o sistema de educação e o 

encerramento de escolas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que considerou que era importante assegurar a 

qualidade dos serviços prestados às grávidas, no entanto, relembrou a distância que esses 

serviços estavam da população e, bem assim, perguntou como é que os utentes do Baixo 

Alentejo conseguiam aceder a eles com dignidade. Considerou ainda que esta situação irá 
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potenciar o aumento dos partos em casa e nas ambulâncias, efetuados sem quaisquer condições.  

 ---------- Por esse facto e apesar do texto inicial da Moção não estar muito explícito, informou 

que os membros da Coligação Democrática Unitária iriam votar a favor. ----------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Souto que referiu que naquela matéria tinha uma visão na 

qualidade de cidadão e de utente da saúde, mas também tinha uma visão técnica, na qualidade 

de médico. Partilhou da sensibilidade de alguns pressupostos apresentados na Moção, porque 

considerava que existia uma degradação no serviço público de saúde; no entanto, relativamente 

às maternidades, considerava que estas não deveriam existir onde apenas nascessem três ou 

quatro crianças. Referiu também que, neste caso, não deveria ser efetuado um paralelismo com 

as escolas, porque uma professora se ensinar poucos alunos continua a saber ensinar, enquanto 

os técnicos de saúde precisam de praticar. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu, por último, que nem sempre a proximidade era o melhor para as pessoas, 

relembrando que a mortalidade infantil diminuiu no concelho, quando se fechou a maternidade 

em Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

despoletado a situação durante a sua intervenção na sessão solene comemorativa do “Vinte e 

Cinco de Abril”. Referiu que não se trata de nenhum “número político”, mas de uma 

preocupação muito grande, relativa a quem está sempre a perder qualquer coisa neste território.   

 ---------- Considerou que não há razão para o Governo publicar uma Portaria que depois vem a 

público rebater e afinal diz que não reflete o nosso entendimento. Lamentou também que 

durante uma reunião recente havida entre os Presidentes das Câmaras Municipais do Litoral 

Alentejano e o Senhor Ministro e os respetivos Secretário de Estado, na qual se abordaram 

todas as matérias e problemáticas da saúde na região, nada tivesse sido referido relativamente à 

Portaria em causa, a qual foi publicada um mês depois. Considerou que não é assim que se 

promove a democracia participada, com respeito pelas instituições e seus representantes. --------  
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 ----------- Considera evidente que os problemas neonatais têm vindo a diminuir ao longo das 

últimas décadas, porque o acompanhamento das grávidas aumentou, as tecnologias evoluíram 

muito, os profissionais de saúde têm mais qualificações e existem mais e melhores meio de 

intervenção de urgência. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que este serviço já está longe para a população do concelho de Odemira e 

que o seu maior distanciamento é inaceitável, pois passará de cem quilómetros para cento e 

sessenta quilómetros, por estradas do “estado novo”, enquanto outros cidadãos em concelhos 

com a mesma densidade populacional de Odemira têm maternidade a dez quilómetros. Em seu 

entender, nenhum argumento justifica tão grande distância à maternidade. --------------------------  

 ----------- Por último, questionou se haverá algum concelho no país, com níveis de densidade 

populacional semelhante ao de Odemira que esteja a cento e sessenta quilómetros de uma 

maternidade, sendo que a população de São Miguel ficará a duzentos quilómetros. ----------------  

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

Clara-a-Velha, que alertou para a distância que ficará a maternidade da população do concelho 

de Odemira e considerou que o problema não se relacionava com a existência de maternidades 

a mais, mas com a falta de crianças e, nesse sentido, o importante seria criarem as condições 

para nascerem mais crianças. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Cláudia Silva que relembrou que de acordo com aquela Portaria 

todo o Baixo Alentejo ficará desprovido de qualquer apoio às mães e à maternidade e, bem 

assim, considerou que aquele documento promovia a existência de parcerias público-privadas, 

beneficiando os hospitais privados e quem tem seguro de saúde.  -------------------------------------  

 ----------- Referiu também que a melhoria na saúde depois do “Vinte e Cinco de Abril” deveu-se 

também à implementação do programa nacional materno-infantil de dois mil e quatro e, bem 

assim, informou que número de partos mínimo era de mil e quinhentos por ano e que os partos 

em casa ou humanizados eram efetuados apenas por pessoas especializadas e credenciadas e 
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nunca deviam ocorrer a menos de trinta minutos de um hospital. --------------------------------------  

 ---------- Considerou que a baixa densidade populacional era sempre um fator penalizador e 

parecia que estavam a aceitá-lo como um dado adquirido. Informou ainda que em dois mil e 

quatro o Alentejo era a região do país com maior taxa de mortalidade infantil, pelo que a 

diminuição dos cuidados de saúde contribuiria para elevar ainda mais essa taxa. -------------------  

  ---------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que informou que ao referir-se aos partos 

efetuados em casa foi para evidenciar que estes tinham consequências catastróficas do ponto de 

vista estatístico para a saúde da mãe e da criança. Disse também que a estatística mostrava de 

uma forma indesmentível a diminuição dos partos em casa e o aumento quase para cem por 

cento dos partos em ambiente hospitalar e isso justificava a melhoria extraordinária dos 

indicadores de saúde materno-infantil em Portugal.------------------------------------------------------  

 ---------- Considerou ainda que as decisões de deslocalização dos polos de saúde materno-

infantil eram completamente diferentes de quando se falava de rede escolar ou de repartição de 

finanças ou tribunais, porque nos serviços de saúde a não existência de frequência do serviço 

fazia com que ele perdesse qualidade e os técnicos “perdessem a mão”. -----------------------------  

 ---------- Por último, referiu que estaria solidário se a Moção refletisse a questão apresentada 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativamente à reunião efetuada com o Senhor 

Ministro da Saúde, durante a qual nada lhe foi referido sobre a Portaria, facto que considera 

inaceitável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro que referiu que o Senhor José Ribeiro e Castro 

percebia de muitas matérias relacionadas com a saúde e estatística, mas certamente percebia 

muito pouco de como era viver em Odemira, longe dos serviços. -------------------------------------  

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

concelho de Odemira não perde população há duas décadas. Referiu ainda que qualquer 

Governo, independentemente da cor política, que publicasse aquela Portaria teria a 
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confrontação do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, como sempre tiveram os 

Governos anteriores em questões relacionadas com a educação, com os tribunais, entre outras 

matérias, porque em primeiro lugar sempre colocou os interesses da população do concelho de 

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

 ----------- Por último, considerou que ao encerrarem escolas, tribunais, finanças, a saúde, os 

transportes públicos e a segurança, reduzem também a atratividade dos locais e 

consequentemente contribuem para a redução da população. -------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que referiu que não aceitava que referissem que os 

membros do Partido Socialista estivessem a fazer um “número político”, considerando que esse 

número era constantemente efetuado pelo Governo, quando criava expetativa e ansiedade na 

população no tratamento dos assuntos, para originar o pensamento do “mal menor” e, 

principalmente, na situação descrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

relativamente a nada lhe ter sido referido, aquando da reunião com o Senhor Ministro da Saúde. 

Revelou que o concelho de Odemira tinha razões para queixar-se e sempre o fez mesmo 

quando o Governo era da mesma ideologia política. -----------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ainda que a política era “a arte do possível a menor custo”, no entanto, as 

pessoas estavam para além dos custos e a racionalidade económica não deveria sobrepor-se à 

consideração que qualquer cidadão devia ter. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vereador Manuel Cruz que partilhou com os presentes a sua 

experiência, relativamente ao nascimento da sua filha em mil novecentos e oitenta e dois, a 

qual nasceu no táxi quando se dirigia para o Hospital de Beja. Referiu que cerca de trinta anos 

depois a realidade era muito diferente, porque existiam mais meios técnicos e de socorro e era 

importante lutar por eles, para que situações como a que descreveu não voltassem a acontecer. -  

 ----------- Considerou ainda que a Moção tinha o condão de poder alterar a situação criada pela 

publicação da Portaria e, nesse sentido, e tendo em conta a importância do assunto, apelou para 
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que em conjunto pudessem melhorar o texto da Moção por forma a encontrar o consenso dos 

presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Alberto Santos que referiu que o assunto em questão era 

particularmente importante e devia ser abrangido por todas as forças políticas, porque o que 

estava em causa não era qualquer ideologia política, mas a defesa dos reais interesses dos 

Odemirenses e daqueles que tinham mais necessidades económicas. ---------------------------------  

 ---------- Considerou ainda que o gráfico apresentado pelo Senhor José Ribeiro e Castro 

representava acima de tudo a melhoria das condições de vida das pessoas, das redes viárias e de 

uma série de variáveis que tinham permitido que os nascimentos fossem efetuados de outra 

forma, em ambiente hospitalar; no entanto, perante a atual conjuntura politico-financeira 

estavam na eminência de inverter a curva dos nascimentos e voltar a aumentar o número de 

nascimentos em casa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao número mínimo de partos relembrou que a média de nascimentos 

nos últimos dez anos no distrito de Beja era de mil e novecentos partos, o que estava acima dos 

mínimos exigíveis e muito perto dos níveis médios nacionais. -----------------------------------------  

 ---------- Por último, considerou que o Governo é que estava a fazer “um número político” ao 

publicar a Portaria subscrita pelo Senhor Secretário de Estado, evitando por esse via o debate 

na Assembleia da República. Considerou ainda que a Moção solicitava que houvesse seriedade 

e transparência no debate deste assunto e que fossem envolvidas as autarquias e as entidades 

em geral.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Telma Guerreiro que revelou que estava grávida do segundo filho 

e tal como no primeiro não programava o dia do parto e confiava no sistema nacional de saúde, 

não pretendendo recorrer a hospitais privados. Porém, a implementação daquele tipo de 

medidas levava a que as famílias ponderassem o local de nascimento dos filhos e por esse 

facto, considerou que estavam a alimentar o negócio privado. -----------------------------------------  
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 ----------- Considerou que as estratégias de reorganização dos sistemas não deviam passar por 

punir uma comunidade afastando os serviços dela. Alertou ainda para o facto de já estarem a 

considerar próxima a existência de maternidade em Beja que dista a cerca de cem quilómetros. -  

 ----------- Por último, referiu que todas as políticas que estavam a ser implementadas tinham 

uma perspetiva demográfica e economicista e lamentou que não existisse outra visão sobre 

essas políticas que não passasse pelo encerramento de serviços, pois considerava que poderiam 

equacionar outras soluções relacionadas com a formação contínua dos técnicos ou a 

rotatividade nos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor José Ribeiro e Castro que, em relação à intervenção do 

Senhor Dário Guerreiro, referiu que tinha ascendência Odemirense, mas não vivia em Odemira 

permanentemente; no entanto, esse facto não diminuía a sua legitimidade para ali estar, porque 

tinha sido eleito pelos eleitores de Odemira e cumpria o seu mandato comparecendo às sessões 

da Assembleia Municipal, intervindo de acordo com a sua consciência, não sendo indiferente 

aos problemas do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou também que, em mil novecentos e oitenta e seis, teve uma situação no 

concelho de Odemira, aquando do nascimento da sua filha, tinha a consciência do risco que 

tinha corrido e, nesse sentido, compreendia o problema de não existir uma maternidade perto. --  

 ----------- Por último, realçou que a sua intervenção sobre este assunto era no sentido de chamar 

a atenção para o facto de não estar em causa apenas uma questão de racionalidade económica, 

mas de racionalidade sanitária. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência das intervenções anteriores e a fim de que as forças políticas 

representadas na Assembleia Municipal pudessem chegar a um consenso, relativamente ao teor 

da Moção referente à nova Portaria, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

interrompeu a sessão para um intervalo de dez minutos, nos termos da alínea a) do número dois 

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



-27- 

29-04-2014 

 ---------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos.  -------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Cláudia Silva que informou que após dialogar os representantes 

das forças políticas representadas na Assembleia Municipal tinha alterado a Moção cujo texto 

final seguidamente se transcreveu na íntegra, o qual acolhia o consenso das opiniões: ------------  

 --------------------------------------------- MOÇÃO ---------------------------------------------------------  

 ---------- “A NOVA PORTARIA N.º 82/2014 DE 10 DE ABRIL – UMA IDEIA DE MAPA 

HOSPITALAR -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A 10 de Abril de 2014 o país é confrontado com mais uma proposta legislativa com 

forte impacto sobre as nossas vidas. Emanada de um qualquer conjunto de estudos e trabalhos, 

a portaria n.º 82/2014 de 10 de Abril é uma espécie de proposta de “mapa hospitalar” que vem 

“racionalizar”, mais uma vez, o Serviço Nacional de Saúde. -------------------------------------------  

 ---------- Neste momento, não existe mais lugar a dúvidas sobre a estratégica deste Governo em 

condicionar, degradando objetivamente, a resposta do Serviço Nacional de Saúde. A intenção é 

visível e pretende obter uma certa ideia nas pessoas de que o serviço público, despesista e 

obsoleto, pode e deve ser substituído por um serviço privado, supostamente moderno e de 

resposta eficiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta portaria revela o encerramento dos serviços de obstetrícia do Hospital de Beja 

(Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE) e não prevê esse serviço no Hospital do 

Litoral Alentejano (Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE). Daqui resulta que os 

nossos filhos, os filhos do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, ou nascem no Centro Hospitalar 

do Algarve, EPE ou no Hospital Espirito Santo de Évora, EPE! No âmbito desta portaria 

importa realçar que esses serviços também não estão previstos no Centro Hospitalar de Setúbal, 

EPE. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cinco dias depois da publicação da portaria, dia 15 de Abril, o Ministro Paulo 

Macedo veio dizer que “O Ministério da Saúde…garante que, no âmbito do diploma em 
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questão, o encerramento …de qualquer…maternidade, não se coloca”. Mas a portaria é clara 

sobre esta questão e nem mesmo as interpretações mais dúbias, que normalmente as leis 

permitem, admitem, nesta matéria, a possibilidade de garantir o não encerramento de 

maternidades quando é a própria portaria que diz que são serviços a não prestar no âmbito das 

unidades hospitalares do grupo!! ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nem os acordos que estão previstos na portaria e que o podem ser estabelecidos, 

desde que aprovados superiormente, com outras unidades de grupo “superiores” admitem, nesta 

matéria, a possibilidade de continuar a haver, ou passar a haver maternidade.-----------------------  

 ----------- Mais alguns dias volvidos e o mesmo Ministro Paulo Macedo, em 24 de Abril, admite 

que a portaria é “apenas uma referência” e que não é “minimamente estática”. Ou estamos 

perante um novo modelo legislativo nacional ou então estas palavras do Ministro à 

Comunicação Social são absolutamente inadmissíveis tendo em conta o necessário respeito e 

confiança que os cidadãos devem ter relativamente ao quadro legal do seu país. -------------------  

 ----------- Esta é, portanto, uma portaria assinada pelo Secretário de Estado da Saúde que, 

lamentavelmente, é definida como uma “referência” e perfeitamente moldável, que não foi 

discutida com ninguém (veio de um opaco conjunto de estudos e trabalhos) mas que reforma 

profundamente o nosso Serviço Nacional de Saúde e aprofunda ainda mais as já debilitadas 

condições de acesso dos cidadãos à saúde. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que o Estado deve garantir as melhores condições de acesso dos seus 

cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que nos últimos 10 anos o Baixo Alentejo (entendido como 

somatório dos 18 concelhos das NUT III Baixo Alentejo e Alentejo Litoral) apresentou uma 

média anual de 1902 nascimentos/ano (Odemira representa 10% desses nascimentos) e que teve 

um decréscimo de nascimentos muito inferior à média nacional (9,1% no Baixo Alentejo contra 
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os 20% de diminuição a nível nacional) nesse mesmo período; ----------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que a perda dessa valência (maternidade) na Unidade Local de Saúde 

do Baixo Alentejo, EPE pode significar deslocações muito superiores a 200 quilómetros; --------  

 ---------- Tendo em conta que o próprio Ministério tem vindo sucessivamente a desvalorizar o 

conteúdo da própria portaria e, com isso, a confundir deliberadamente a opinião pública; 

Considerando o atrás exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão 

ordinária de 29 de Abril de 2014, delibera: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Afirmar a necessidade de manter um Serviço Nacional de Saúde para todos os 

cidadãos, melhorando o acesso aos cuidados de saúde; -------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Afirmar a necessidade de reformar o Serviço Nacional de Saúde e continuamente 

introduzir melhorias na sua organização de modo a prestar cuidados de saúde de qualidade; -----  

 ---------- 3 – Exigir a imediata revisão e esclarecimento da Portaria n.º 82/2014 de 10 de Abril, 

no sentido da não extinção do serviço de obstetrícia da Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo, EPE; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – Afirmar a necessidade de se efetuar uma verdadeira reforma hospitalar de uma 

forma racional, participada e transparente, sobretudo, no que respeita à gestão, à melhoria na 

qualidade assistencial e à organização dos cuidados, mantendo uma lógica de cobertura em 

redes de referenciação, e não apenas o encerramento de camas e serviços. --------------------------  

 ---------- 5 – Exigir que a reforma hospitalar e a reforma do Serviço Nacional de Saúde sejam 

feitas ouvindo as Autarquias, que estão sempre disponíveis para juntar esforços e criar sinergias 

ao serviço das populações que representam e servem. ---------------------------------------------------  

 ---------- 6 – Manifestar a sua total confiança e agradecimento a todos quantos, com o seu 

esforço, têm conseguido manter níveis de atendimento com qualidade e segurança, vencendo as 

dificuldades impostas pelos cortes salariais, ultrapassando com ânimo e criatividade os cortes 

orçamentais e ajudando a vencer o desalento e o cansaço dos utentes que resulta das maiores 
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dificuldades de acesso ao Serviço Nacional de Saúde em virtude de uma política nacional de 

transportes que dificulta e diminui o acesso aos serviços. -----------------------------------------------  

 ----------- 7 – Reafirmar a autonomia e insubstituível papel do Poder Local democrático no 

serviço público de qualidade às populações e no desenvolvimento de Portugal. --------------------  

 ----------- Mais decide enviar esta Moção: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - A Sua Excelência o Presidente da República -------------------------------------------------  

 ----------- - A Sua Excelência o Primeiro-Ministro --------------------------------------------------------  

 ----------- - A Sua Excelência o Ministro da Saúde --------------------------------------------------------  

 ----------- - A Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde----------------  

 ----------- - A todos os Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República -----------  

 ----------- - À Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. ----------------------------------------  

 ----------- - À Administração Regional de Saúde do Alentejo -------------------------------------------  

 ----------- - A todas as Câmaras e Assembleias Municipais do Alentejo”. -----------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do texto definitivo da Moção 

sobre “A nova Portaria n.º 82/2014 de 10 de Abril – Uma ideia de Mapa Hospitalar”, a qual foi 

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

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

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

 ----------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que agradeceu à proponente da Moção o 

facto de ter aceitado as observações transmitidas que permitiram que pudessem votar também a 

favor da Moção em causa. Por último, congratulou-se com o debate havido que apesar das 

divergências considerou bastante positivo. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Fernando Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de 
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Santa Clara-a-Velha, que em nome dos eleitos pelo Partido Socialista apresentou a Moção que 

seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- MOÇÃO ---------------------------------------------------------  

 ------------------------------- “ESTADO DAS OBRAS NA ER 266 -------------------------------------  

 ---------- “Em 2013 a Estradas de Portugal S.A. iniciou uma obra de melhoramento, muito 

necessária na ER 266 no troço que liga o Viradouro na freguesia de Sabóia à localidade de 

Luzianes-Gare. Esta obra foi amplamente saudada tendo em conta o avançado estado de 

deterioração em que se encontrava a referida estrada e considerando que esta é a espinha dorsal 

do interior do concelho de Odemira para acesso das populações aos serviços públicos de 

proximidade (escolas, saúde e segurança) e de distribuição dessa zona do concelho para a sede 

de concelho bem como para os concelhos vizinhos do Algarve. ---------------------------------------  

 ---------- O sentimento inicial de justiça e de esperança deu, muito rapidamente, lugar a um 

sentimento de apreensão e, atualmente, de insegurança ao qual importa dar resposta com a 

maior urgência. A paragem sem justificação, nem na razão nem no tempo, da obra em questão, 

deixou o traçado praticamente intransitável. Com existência de troços em “tout venant” 

intercalados com alguns troços, só aparentemente pavimentados. Esta situação é muito grave do 

ponto de vista da segurança rodoviária, por força da descontinuidade de pisos, agravando-se 

pela deficiente e deteriorada sinalização vertical, numa estrada com bastante utilização e 

importância naquela região e no nosso concelho. --------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, propomos que seja aprovada nesta Assembleia esta Moção, para que seja 

formalmente questionada a Estradas de Portugal S.A. e dado conhecimento deste assunto aos 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República e ao Ministério das Obras Públicas, no 

sentido da máxima urgência na resposta sobre: -----------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Para quando a conclusão total da empreitada de ligação entre o “Viradouro” e 

“Luzianes-Gare”? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2. Para quando o começo da empreitada entre o Viradouro, freguesia de Sabóia, e o 

limite sul do distrito que permita uma corrente ligação do concelho de Odemira ao distrito de 

Faro? ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 29 de Abril de 2014 --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista” -----------------------------------------------------------------  

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

dos presentes a Proposta “Pró Cidadania”, apresentada pelo membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi deliberado por consenso que a Comissão em causa seria composta por cinco 

membros eleitos pelo Partido Socialista (incluindo a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal), dois membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um membro eleito pela 

Coligação “Odemira com Futuro” e um membro pelo eleito Bloco de Esquerda, os quais seriam 

posteriormente indicados e que teriam autonomia para aprovar os conteúdos que fossem 

decididos por aquela Comissão. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

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

 ----------- Por último, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração 

dos presentes a Moção sobre “Estado das Obras na ER 266”, apresentada pelos membros 

eleitos pelo Partido Socialista. Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da 

Moção em causa, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos 



-33- 

29-04-2014 

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

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com 

Futuro” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, interveio o Senhor António Viana Afonso, eleito pelo Partido 

Socialista, que apresentou a seguinte “Congratulação”: -------------------------------------------------  

 ---------- “ODEMIRA, UM EXEMPLO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA! -----------------  

 ---------- Como todos saberão Odemira organizou o primeiro Encontro Ibérico de Orçamentos 

Participativos fruto de um reconhecimento nacional sobre um processo de orçamento 

participativo deliberativo que, à época, tanto teve de coragem política como de sucesso junto de 

toda a população do concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apelar à participação dos munícipes no processo de decisão sobre parte do orçamento 

municipal é, para além de tudo, um modo de construir um novo paradigma de 

corresponsabilidade de todos na gestão do bem comum. Esta coragem política que vai para 

além de dizer que se acredita nos cidadãos pois concretiza a sua participação no processo de 

decisão está também alicerçada na convicção de que o processo democrático e de garantia das 

liberdades está em evolução permanente e que não deixará de passar por uma maior 

participação de todos na gestão dos bens que são de todos. ---------------------------------------------  

 ---------- O aprofundamento do que é, e quer vir a ser, o Orçamento Participativo em Odemira 

foi acompanhado pelo continuado reconhecimento nacional e internacional do exemplo que é 

Odemira neste domínio. A materialização desse reconhecimento teve eco no convite que foi 

feito a Odemira para estar representado na mesa de abertura, no Segundo Encontro Ibérico dos 

Orçamentos Participativos realizado em Mollina (Andaluzia) em março último. -------------------  

 ---------- Surge agora o novo ciclo de Orçamento Participativo para 2014, sendo que as suas 

normas refletem o continuado amadurecimento do processo em Odemira e trazem inovações 
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inerentes a essa evolução, a destacar: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. O duplo voto que permite uma abordagem local e uma visão mais concelhia e/ ou 

mais solidária; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A abolição da norma de coesão é um sinal de que o processo evoluiu e que existe 

um acreditar que a sociedade Odemirense adquiriu uma maior consciência do concelho como 

um todo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. A redução do valor por proposta, com o mesmo valor global para o orçamento 

participativo, permite que um maior número de projetos seja aprovado e que tenha maior escala 

de proximidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. E, finalmente, o recurso a voto eletrónico, mesmo que itinerante, permite uma 

maior transparência e um acompanhamento de todos sobre a evolução dos resultados da 

votação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, face à relevância e reconhecimento que o Orçamento Participativo tem tido no 

concelho de Odemira, fruto de uma gestão empenhada e visionária do processo, deixamos um 

voto de congratulação ao Executivo Municipal e sugerimos que em futuras edições se 

aprofunde o papel do Orçamento Participativo em questões fundamentais como a inovação 

comunitária, designadamente no incremento da integração multicultural, no acesso dos mais 

frágeis à construção e apresentação de propostas e na corresponsabilidade dos proponentes na 

apresentação, monitorização e gestão dos projetos.” -----------------------------------------------------  

 ----------- Ainda antes de se passar ao tratamento dos assuntos agendados no Período da Ordem 

do Dia, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração dos presentes, 

nos termos do número dois do artigo quinquagésimo da Lei número setenta e cinco, barra dois 

mil e treze, e doze de setembro, a inclusão de mais um assunto na Ordem de Trabalhos, como 

décimo segundo ponto do Período da Ordem do Dia, com o seguinte título: “Concurso da 

Empreitada de Regularização do Barranco do Ameixial – Relatório Final e Análise de 
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Propostas: apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro”. Esta proposta de inclusão foi aprovada por consenso. ----------------  

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

 ---------- Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C), DO NÚMERO 

DOIS, DO ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO DA LEI NÚMERO SETENTA E CINCO BARRA 

DOIS MIL E TREZE, DE DOZE DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de Atividades 

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

a trinta e um de março do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da 

presente sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio a Senhora Cláudia Silva que solicitou informações sobre os projetos 

“Quintal da Música” e “Centro de Valorização da Cultura Local em Odemira”, constantes no 

Relatório em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que se tratavam de 

dois projetos cofinanciados por candidaturas a fundos comunitários. O “Quintal da Música” 

tem por objetivo dinamizar o antigo edifício do matadouro municipal, tornando-o num espaço 

de café-concerto, com atividades de formação e atividades de âmbito cultural e recreativa. 

Informou ainda que o projeto em causa prevê obras de transformação do edifício, mantendo as 

mesmas características. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Centro de Valorização da Cultura Local em Odemira, informou que o 

projeto visa a valorização da cultura local e pretende também ter um papel social ativo, através 

da dinamização da loja social e de um espaço de formação. Disse ainda que também é objetivo 

daquele projeto a revitalização daquela zona de Odemira. ----------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções a Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento do presente Relatório. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013: Foi presente a proposta que 
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seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0215-2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 ------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 123/2014-CTB, datada de 10/04/2014, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, bem como, os documentos relativos à Prestação de Contas 

do ano de 2013: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I – Relatório de Gestão; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II – Anexos às Demonstrações Financeiras; ----------------------------------------------------  

 ----------- III – Mapas de Prestação de Contas; ------------------------------------------------------------  

 ----------- IV – Certificação Legal das Contas --------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação dos documentos relativos à Prestação de Contas referente ao 

ano 2013, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

bem como, o envio à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, de acordo com a 

alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da referida Lei. -----------------------------------------------------------  

 ----------- 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.” --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Dr. Rui Silva, Chefe da 

Divisão Financeira e de Aprovisionamento do Município de Odemira, procederam a uma 

explicação detalhada da proposta em causa, em suporte power point.---------------------------------  

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

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

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, oito 

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



-37- 

29-04-2014 

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

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

 ---------- Nos termos do número cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira foi deliberado por consenso prolongar os trabalhos até finalizar a Ordem 

de Trabalhos desta sessão. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: 4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 2ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 2ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª REVISÃO AO PLANO 

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

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

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0218-2014 - 4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 2ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 

2ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E  2ª REVISÃO AO PLANO 

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

 ---------- Foi presente a informação nº.2014/128-PGO, datada de 11/04/2014, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 4ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

de 2014, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), 

consistindo na 2ª. Revisão ao Orçamento da Receita, 2ª. Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª. 

Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 2ª. Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: -----------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 2.310.579,17€ (Dois milhões trezentos e dez mil quinhentos e 

setenta e nove euros e dezassete cêntimos); ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 168.000,00€ (Cento e sessenta e oito mil euros). ----------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Inscrições/reforços: 3.154.579,17€ (Três milhões cento e cinquenta e quatro mil 

quinhentos e setenta e nove euros e dezassete cêntimos); -----------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 1.012.000,00€ (Um milhão e doze mil euros). -------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 994.500,00€ (Novecentos e noventa e quatro mil e quinhentos 

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

 ----------- Diminuições/anulações: 514.000,00€ (Quinhentos e catorze mil euros). ------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 1.739.000,00€ (Um milhão setecentos e trinta e nove mil euros); -  

 ----------- Diminuições/anulações: 572.000,00 € (Quinhentos e setenta e dois mil euros). ----------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e, bem assim, que seja remetida 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.” --------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, quatro votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, três abstenções dos membros eleitos 

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

“Odemira com Futuro”, quando estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA Nº 9/2014 P - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A CASA DO POVO DE RELÍQUIAS: Foi presente 

a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 
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sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º8/2012, de 21 de fevereiro:--------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0216-2014 - PROPOSTA Nº 9/2014 P - PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A CASA DO POVO DE RELÍQUIAS  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 9/2014 P, datada de 10/04/2014, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº.9/2014 P -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Protocolo de Cooperação entre o Município de Odemira e a Casa do Povo de 

Relíquias --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • Um dos principais objetivos que o Município de Odemira prossegue é o 

desenvolvimento social, no sentido de valorizar as pessoas e de construir uma comunidade mais 

inclusiva e solidária; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • As Associações assumem, cada vez mais um papel fundamental no apoio social à 

família, idosos e integração social e comunitária, pelo que é essencial que disponham de meios 

para a prática das suas atividades, tais como a construção de alguns equipamentos sociais; ------   

 ---------- • A Casa do Povo de Relíquias é uma entidade equiparada a instituição particular de 

solidariedade social, sediada em Relíquias, que desenvolve a sua atividade na área da freguesia 

de Relíquias, com especial apetência para o apoio aos idosos; -----------------------------------------  

 ---------- • Desde há muito que a Casa do Povo de Relíquias vem desenvolvendo esforços na 

elaboração do projeto e candidatura ao INALENTEJO, para construção de um lar de idosos na 

localidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A Casa do Povo de Relíquias e o INALENTEJO celebraram recentemente, um 

contrato de financiamento no âmbito do Programa Operacional do Alentejo 2007/2013, para a 

construção do complexo social - lar de idosos de Relíquias, com capacidade para 30 utentes, 



-40- 

29-04-2014 

num montante global de investimento de 1.071.428,57€, comparticipado pelo INALENTEJO 

num montante total FEDER de 750.000,00€. -------------------------------------------------------------  

 ----------- • A construção do lar de idosos de Relíquias é uma obra de inequívoco e incontestável 

interesse público, e desde sempre constituiu uma das aspirações da população daquela 

localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando ainda que a instalação deste novo equipamento social é fundamental 

para a comunidade local, tenho a honra de propor que a Exmª. Câmara Municipal delibere, nos 

termos da alínea o) conjugada com a alínea u) do nº.1 do artigo 33º. Da Lei nº.75/2013, de 12 

de setembro, aprovar a minuta do protocolo de cooperação a celebrar entre o Município e a 

Casa do Povo de Relíquias, com vista à atribuição de um apoio financeiro no valor de 

250.000,00€, para construção do lar de idosos de Relíquias. -------------------------------------------  

 ----------- Proponho ainda, tendo em conta a plurianualidade das verbas a atribuir à Casa do 

Povo de Relíquias, que o assunto seja submetido à apreciação e deliberação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c) do nº.1 do artigo 6º. Da Lei nº.8/2012, de 21 de fevereiro.  --  

 ----------- Odemira, 10 de abril de 2014 ---------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Engº." ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e posterior remessa à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Partido Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
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dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

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

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

 ---------- Ponto cinco: PROTOCOLO PARA ENQUADRAMENTO DO PESSOAL 

DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE DE 

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

maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 

1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: ----------------------------------------------------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0221-2014 - PROTOCOLO PARA ENQUADRAMENTO DO 

PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE DE 

ODEMIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 12/2014, datada de 10/04/2014, proveniente do Gabinete 

de Apoio ao Presidente, onde consta que na sequência da deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em reunião realizada em 29/10/2013, foi celebrado, entre este Município a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Odemira, o protocolo para enquadramento do pessoal destinado a integrar as equipas de 

intervenção permanente de Odemira. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da supracitada informação consta ainda que o protocolo referido estipula que a 

Autoridade Nacional de Proteção Civil e esta Câmara Municipal deverão conceder à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira o apoio financeiro necessário 

para suportar os custos com os vencimentos e demais encargos com o pessoal da equipa de 

intervenção permanente. No caso da Câmara Municipal de Odemira foi aprovado que o valor a 

transferir mensalmente para a Associação Humanitária seria de 1.240,03€, em virtude de 25% 

do valor previsto liquidar, ser por conta do protocolo celebrado com a referida Associação em 

21/12/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Após análise dos protocolos supramencionados, verificou-se que os encargos com a 

equipa de intervenção permanente não se enquadram nas obrigações atribuídas à Associação 

através do protocolo celebrado em 21/12/2007, pelo que se propõe que a verba a atribuir 

mensalmente, à Associação Humanitária, no âmbito do protocolo para enquadramento do 

pessoal destinado a integrar as equipas de intervenção permanente, seja de 2.480,06€, e que 

produza efeitos à data da assinatura do protocolo. --------------------------------------------------------  

 ----------- 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.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

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

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

 ----------- Ponto seis: CANDIDATURA "PATRIMÓNIO EM REDE NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL (CIMAL): Foi presente a 

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

sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º8/2012, de 21 de fevereiro: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0219-2014 - CANDIDATURA "PATRIMÓNIO EM REDE NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL (CIMAL) -------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação nº 11, datada de 10/04/2014, proveniente do Gabinete de 

Apoio do Senhor Presidente, na qual consta que em 24/09/2008, foi assinado um Protocolo, 

entre a CIMAL e os Municípios que a integram, com o objetivo de criar condições à 

apresentação de candidaturas no âmbito do QREN 2007/2013, tendo a CIMAL candidatado ao 

INALENTEJO o projeto “Património em Rede no Desenvolvimento Sustentável” o qual foi 

aprovado em 31/10/2013, e o contrato de financiamento celebrado em 27/01/2014. ---------------  

 ---------- Da informação supra consta ainda que o projeto “Património em Rede no 

Desenvolvimento Sustentável” foi aprovado com o investimento elegível de 531.889,45€, pelo 

que o valor total a suportar pelos municípios envolvidos no projeto é de 130.587,27€ e o total 

por município, de 18.655,32€. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao prazo de execução prevê-se que o projeto esteja concluído até 30/06/2015, 

estimando-se transferir para a CIMAL, no decorrer do presenta ano, o valor de 15.000,00€, e 

em 2015 o valor de 3.665,32€.Propõe-se de acordo com o estipulado na alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a aprovação da comparticipação do Município 

no valor total de 18.655,32€ no âmbito da candidatura “Património em Rede no 

Desenvolvimento Sustentável”.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda que em caso de aprovação, o assunto seja remetido à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação, face à plurianualidade da despesa. ------------------------  

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

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

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

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

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

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove 
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membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE JARDIM PÚBLICO EM VILA 

NOVA DE MILFONTES - RELATÓRIO FINAL: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e 

deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro: --  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0201-2014 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE JARDIM 

PÚBLICO EM VILA NOVA DE MILFONTES - RELATÓRIO FINAL --------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 194/2014, datada de 2014-03-06, proveniente da 

Divisão de Rede Viária e Espaço Público, bem como o Relatório Final da empreitada de 

Execução de Jardim Público em Vila Nova de Milfontes, a qual foi adjudicada por despacho 

exarado em 2014-04-03 à empresa Franco & Ruben Construções, Lda., pelo valor de 

434.131,96 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.  -------------------------------------------------  

 ----------- Da supracitada informação consta ainda que o prazo previsto para execução da 

referida empreitada será de dois anos económicos, pelo que em cumprimento do estipulado na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, deverá o assunto ser 

submetido à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Propõe-se que seja tomado o devido conhecimento, e bem assim, que o assunto seja 

remetido à Assembleia Municipal, para apreciação e autorização do compromisso plurianual. ---   

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

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

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal perguntou para quando estava 

previsto o início das obras do jardim. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que se tudo decorresse conforme 

o previsto, as obras iniciariam durante os meses de setembro ou outubro. ---------------------------  

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

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do 

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

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

 ---------- Ponto oito: CONTROLO DO RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES NAS 

AUTARQUIAS LOCAIS – EXTENSÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0108-2014 - CONTROLO DO RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES NAS AUTARQUIAS LOCAIS - EXTENSÃO DO PRAZO PARA 

CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ---------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 81, datada 11 de fevereiro de 2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica referente ao pedido de extensão do prazo para 

prossecução do concurso externo de ingresso para ocupação de um posto de trabalho na carreira 

de Fiscal Municipal, categoria de Fiscal Municipal de 2.ª classe. --------------------------------------  

 ---------- A 29 de agosto de 2013, em sessão extraordinária da Assembleia Municipal, foi 

aprovada a abertura do Concurso Externo de Ingresso para constituição de Relação Jurídica de 

Emprego Público por tempo Indeterminado para ocupação de um posto de trabalho na carreira 

de Fiscal Municipal, categoria de Fiscal Municipal de 2.ª classe, cuja recolha de parecer prévio 

vinculativo foi submetida à apreciação do Executivo Municipal em reunião ordinária da 

Câmara Municipal de 18 de julho de 2013, através da informação n.º 114/DRHJ, datada de 2 de 

julho de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Conforme consta daquela informação, só em situações excecionais e devidamente 

fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob proposta do órgão Executivo, pode, ao abrigo e 
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nos termos do n.º 2 do art.º 6.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, na redação atual, e pela 

Lei do Orçamento do Estado, autorizar a abertura de procedimentos concursais, bem como o 

recurso a reservas de recrutamento, fixando caso a caso, o número máximo de trabalhadores a 

recrutar, devendo o sentido e a data da deliberação tomada por esse órgão constar no 

procedimento do recrutamento, desde que se verifiquem os requisitos cumulativos constantes 

das alíneas a) a e) do n.º 2 do art.º 66.º do Orçamento do Estado para 2013 e mantidos no 

Orçamento do Estado para o corrente ano, através do art.º 48.º, conjugado com o disposto no 

n.º 2 do art.º 64.º.   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dispõe o n.º 3 do art.º 64.º do Orçamento do Estado para 2014 que a homologação da 

lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses, a contar da data da deliberação 

de autorização, sem prejuízo da respetiva renovação desde que devidamente fundamentada. -----  

 ----------- O incumprimento das disposições mencionadas nos parágrafos anteriores determina a 

anulação das contratações realizadas e a sujeição às penalizações constantes dos n.ºs 4 a 6 do 

art.º 48.º da Lei do Orçamento do Estado de 2014. -------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez comprovada a imprescindibilidade do recrutamento e a carência dos recursos 

humanos no Setor de Fiscalização - Divisão de Operações Urbanísticas e Licenciamento de 

Atividades (DOULA), bem como os demais requisitos, decorrido o prazo mencionado no 

quando parágrafo e verificando-se que o processo de concurso não se encontra na fase prevista 

(homologação da lista de classificação final), propõe-se a revisão do processo pelos órgãos 

competentes, para prossecução do mesmo, atendendo aos seguintes factos, que contribuíram 

para o seu atraso: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Ultrapassada a fase de recolha de parecer prévio vinculativo, a abertura do 

procedimento concursal é realizada através de despacho emitido pelo dirigente máximo do 

serviço ou pelo Vereador com competências delegadas na área dos recursos humanos. Contudo 

e atendendo à proximidade do ato eleitoral para a eleição dos órgãos autárquicos, não se 
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procedeu ao desenvolvimento do processo enquanto decorreu o período de gestão onde só se 

podem praticar atos de gestão corrente, conforme estabelece a Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto, 

nomeadamente, os atos constantes das alíneas do n.º 2, art.º 2.º: ---------------------------------------  

 ---------- (…) “f) Contratação de pessoal; -----------------------------------------------------------------  

 ----------  h) Nomeação de pessoal dirigente;”(…) -------------------------------------------------------  

 ---------- b) No desenvolvimento de determinados atos administrativos, como a elaboração do 

aviso, pagamento do ato a publicar e a publicação em Diário da República despenderam-se 

mais de 30 dias essenciais para o cumprimento dos seis meses estabelecidos; ----------------------  

 ---------- Acresce ainda que o processo de recrutamento e seleção propriamente dito é 

composto por várias fases sendo que algumas estão condicionadas ao cumprimento de prazos, 

como por exemplo, o prazo de candidatura (10 dias úteis) e os previstos no Código do 

Procedimento Administrativo, nomeadamente, os inerentes à realização da audiência dos 

interessados, com a duração de 10 dias úteis, período durante o qual ficam suspensos os 

procedimentos administrativos. Este prazo é aplicado na exclusão de candidatos ao concurso, 

na aplicação de cada um dos métodos de seleção obrigatórios e facultativos e sobre a lista de 

ordenação final dos candidatos, num total de 50 dias uteis destinados ao cumprimento deste 

procedimento - audiência de interessados. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a revisão do processo para prossecução do mesmo e a 

sua instrução nos termos legais, bem como, a sua remessa à Assembleia Municipal para 

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

 ---------- Propõe-se para aprovação nos termos propostos.----------------------------------------------  

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

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

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

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



-48- 

29-04-2014 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

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

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

 ----------- Ponto nove: RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL DO 

EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL DENOMINADO “ARTSPACE 

HOTEL”, SITO NO MOINHO DA GARRAZA, FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E 

SANTA MARIA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0158-2014 - RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

MUNICIPAL DO EMPREENDIMENTO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL DENOMINADO 

"ARTSPACE HOTEL", SITO NO MOINHO DA GARRAZA, FREGUESIA DE SALVADOR-

SANTA MARIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o processo referente ao pedido de reconhecimento de interesse municipal 

do empreendimento de turismo em espaço rural denominado "Artspace Hotel", sito no Moinho 

da Garraza, freguesia de Salvador-Santa Maria, requerido pela empresa Artspace Turismo 

Rural Lda., do qual consta um relatório descritivo e justificativo da mais-valia do projeto 

turístico para o concelho de Odemira, com oferta de serviços inovadores e de alta qualidade 

técnica, bem como, pareceres do Turismo de Portugal e da Direção Regional de Economia do 

Alentejo, entidades competentes em função da utilização turística em causa. -----------------------  

 ----------- Consta ainda do processo uma informação elaborada pela Divisão de Operações 

Urbanísticas e Licenciamento de Atividades, onde se reconhecer o interesse municipal do 

empreendimento de turismo no espaço rural Artspace Hotel, considerando que se trata de um 

projeto que irá afirmar o Município de Odemira como um caso de excelência na oferta turística 

direcionada ao mercado artístico e cultural, através de um conjunto de serviços inexistentes e 
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inovadores na região. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

assunto à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.”--------------------------------------  

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

Gare que informou que o Moinho da Garraza situava-se na sua freguesia e não na freguesia de 

São Salvador e Santa Maria. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Manuel Coelho referiu que se devia conceder o reconhecimento de interesse 

municipal, sem isenção de impostos, porque considerava que esta só deveria ocorrer quando 

estivesse em causa a criação de algo de novo ou de uma mais-valia para o concelho. Alertou 

ainda para o facto de poderem estar a abrir um precedente. ---------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o interesse do 

munícipe relativamente ao pedido de reconhecimento municipal visava a perspetiva turística. ---  

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

Assembleia Municipal deliberado por maioria, com dezanove votos a favor dos membros 

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

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com 

Futuro”, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um 

membros, reconhecer o interesse municipal do empreendimento em causa, não reconhecendo 

porém o direito ao benefício de isenção ou redução de impostos. -------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO E TABELA DE 

PREÇOS A APLICAR NA FACECO 2014: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0228-2014 - PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
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E TABELA DE PREÇOS A APLICAR NA FACECO 2014 ----------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 415, datada, 09-04-2014, elaborada pela Divisão de 

Desenvolvimento Económico, bem como a proposta de Normas de Funcionamento e tabela de 

preços a aplicar na FACECO - Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de 

Odemira que se realizará entre os dias 18 e 20 de julho de 2014, tendo como temática a 

“Agricultura familiar-produtos locais”, para aprovação da Câmara Municipal, nos termos das 

alíneas e), ff) e k) do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo ser 

submetidas à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos termos e para os efeitos 

previstos na alínea g), do n.º 1 do artigo 25º, da referida Lei.-------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos.--------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

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

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

 ----------- Ponto onze: DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA INTEGRAR A 

COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2014: Foi 

presente o ofício número dois mil oitocentos e quatro, datado de vinte e sete de março do 

corrente ano, enviado pelo Gabinete de Apoio aos Eleitos Locais do Município de Odemira que 

ficará arquivado no maço de documentos desta sessão, no qual solicitava a designação de um 

cidadão para integrar a Comissão de Análise Técnica do Orçamento Participativo, de acordo 

com o número três do artigo décimo das respetivas Normas de Funcionamento. --------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Alberto Santos que, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentou a seguinte Proposta: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “O grupo do Partido Socialista de Odemira propõe para integrar a Comissão de 

Análise Técnica do Orçamento Participativo de 2014, o Sr. António Feliciano Inácio.” -----------  

 ---------- Não havendo mais sugestões de cidadãos para a eleição em causa, procedeu-se à 

votação da proposta em epígrafe, por escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo 

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Votos (abstenção): seis. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foi designado com vinte e cinco votos a favor e seis abstenções, 

o cidadão António Feliciano Inácio, para integrar a Comissão de Análise Técnica do 

Orçamento Participativo de Odemira referente ao ano de dois mil e catorze. ------------------------  

 ---------- Ponto doze: CONCURSO DA EMPREITADA DE REGULARIZAÇÃO DO 

BARRANCO DO AMEIXIAL – RELATÓRIO FINAL E ANÁLISE DE PROPOSTAS: Foi 

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

documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro: -----------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0256-2014 - CONCURSO DA EMPREITADA DE 

REGULARIZAÇÃO DO BARRANCO DO AMEIXIAL – RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE 

PROPOSTAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação nº 238/2014, datada de 22/04/2014, proveniente da Divisão 

de Ordenamento, Planeamento e Obras, onde consta que de acordo com a deliberação da 

Câmara Municipal procedeu-se à abertura do concurso público para a Empreitada de 

Regularização do Barranco do Ameixial pelo Preço Base de 991.352,78 €, tendo o júri do 

procedimento elaborado o Relatório Final que foi enviado a todos os concorrentes para efeitos 

de audiência prévia e sobre o qual não se verificou qualquer pronúncia, referindo o mesmo o 

seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Na análise constante no Relatório Final de Análise de Propostas é proposta a 

exclusão das propostas dos seguintes concorrentes: ------------------------------------------------------  

 -----------  - Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP das firmas Cordivias 

Engenharia, Lda. e Vibeiras Sociedade Comercial de Plantas, S.A., por terem entregado 

injustificadamente as suas propostas depois do prazo fixado para o efeito; --------------------------  

 -----------  - Nos termos das alíneas b) e d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP da firma Mota Engil, 

Engenharia e Construção S.A., por violação do preço base do concurso, incorrendo ainda pelo 

mesmo motivo na violação da alínea d) do n.º 12.8.1 do Programa de Concurso - o valor do 

contrato a celebrar seria superior ao preço base. ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Na análise constante no Relatório Final de Análise de Propostas é proposta a 

adjudicação da empreitada à firma Construções JJR e Filhos, S.A., pelo valor de 693.946,94 €. -  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que se prevê que o investimento a realizar 

para a execução da obra, 693.946,94, acrescido do IVA no valor de 41.636,82 €, num valor 

total de 735.583,76 €, abranja o ano de 2014 e 2015, de acordo com a seguinte distribuição: ----  

 ----------- a) 2014 - 200.000,00 €, acrescido do IVA no valor de 12.000,00 €, resultando no total 

de 212.000,00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) 2015 - 493.946,94 €, acrescido do IVA no valor de 29.636,82 €, resultando no total 

de 523.583,76 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Face à urgência do assunto, com prazos “apertados” de financiamento do INAlentejo, 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal, através do despacho n.º 1981/2014 P, de 

28/04/2014, aprovou o assunto nos termos propostos, bem como, a sua remessa à Assembleia 

Municipal para autorização face à plurianualidade do investimento. ----------------------------------  

 ---------- Propõe-se nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,de 12 de setembro, a 

ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente.” ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel José Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia, 

que manifestou a sua preocupação relativamente à diferença entre ao valor do preço base da 

obra e o valor da proposta do empreiteiro, relembrando as recentes experiências que têm tido 

com algumas empreitadas no concelho de Odemira. -----------------------------------------------------  

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do 

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

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

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

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

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

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

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

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

Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

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

por encerrada a sessão eram duas horas e trinta minutos do dia trinta de abril 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, --------------------------  

 

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

 

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


