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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E QUATRO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS: --------------------  

 ---------- Ao vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se 

na Sociedade Recreativa São Teotoniense, em São Teotónio, a primeira reunião da sessão 

ordinária de junho da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira 

Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pelo Senhor Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade (Segundo Secretário) e convocada pela primeira ao abrigo do artigo 

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

----------a) da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 25 de abril de 

2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------b) da Sessão Ordinária de abril da Assembleia Municipal, realizada no dia 29 de abril 

de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---------- Ponto um: Contratos Interadministrativos do Município de Odemira para as 

Freguesias - 2023/2025: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Transferência de Competências do Município de Odemira para as 

Freguesias - 2023/2025: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Primeiro aditamento ao Contrato Interadministrativo celebrado entre o 
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Município de Odemira e a Freguesia de Sabóia: apreciação e deliberação. ---------------------------  

 ----------- Ponto quatro: 7.ª Alteração Orçamental 2022: apreciação e deliberação. ----------------  

 ----------- Ponto cinco: Acordo de Execução com a Junta de Freguesia de São Teotónio para a 

concretização do OP “A Escola que Queremos!”: apreciação e deliberação. -------------------------  

 ----------- Ponto seis: Protocolos de Colaboração entre o Município de Odemira e as Juntas de 

Freguesias: Animar o Verão 2022: apreciação e deliberação. -------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Contrato de Subconcessão com o IP Património - Casas de Função e 1º 

andar da estação de Amoreiras-Gare: apreciação e deliberação. ----------------------------------------  

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

Renovação de Contrato: apreciação e autorização de compromisso plurianual. ---------------------  

 ----------- Ponto nove: Aquisição de Serviço de Consultadoria Jurídica no domínio do 

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

Contrato: apreciação e autorização de compromisso plurianual. ---------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Aquisição de serviço de Auditoria externa às contas do Município de 

Odemira - Triénio 2022-2024: Nomeação do Revisor Oficial de Contas e Autorização 

Compromisso Plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Regulamento da Comissão Municipal de Proteção Civil: apreciação e 

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

 ----------- Ponto doze: Gestão dos Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal – 

Recolha de parecer prévio vinculativo – Recrutamento para cargos de direção intermédia de 3.º 

Grau: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto treze: Indicação de um cidadão para integrar a Comissão de Análise Técnica 

do Orçamento Participativo Municipal 2022. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto catorze: Designação de dois representantes dos Presidentes de Junta de 

Freguesia do concelho para integrar a composição da Comissão Municipal de Gestão Integrada 
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de Fogos Rurais de Odemira (CMGIFR). -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: Renovação de Mandato do membro da Comissão Alargada da 

Comissão de Crianças e Jovens de Concelho de Odemira, nos termos da l) do n.º 1 do art.º 17.º 

da Lei n.º142/2015, de 08 de setembro, que republicou a Lei n.º 147/99, de 01 de setembro. ----  

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro: apreciação. --------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO ---------------------------------------  

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e um Membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Filipa da Costa Catarino, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Paula 

Marques Pereira, António Manuel Viana Afonso, António Paulo Correia Maeiro, Daniel Sobral 

Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro,Dinis Manuel Campos Nobre, Francisco António 

Caetano Lampreia, Inês Filipa Lebres Hilário, Joana da Silva Guerreiro Gregório, João Palma 

Quaresma, João Pedro da Silva Cruz, Luis Pedro Colaço Freitas, Manuel de Jesus Campos, 

Manuel Pedro Gonzalez Fontinhas Lameira Serralha, Marcelo do Carmo Pacheco da Silva, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Fernanda Gamito Ramos, Maria Luísa 

Vilão Palma, Maria Teresa Marques Nabais, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, 

Miguel Alexandre Vasconcelos Lourenço, Miguel Forte Prista Monteiro, Nuno Góis da Costa 

Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Raquel Maria da Glória Guerreiro, Rodrigo 

António Penetra Zacarias, Ventura José Crujo Ramalho e Vera Lúcia Montes Raposo. E não 

estiveram presentes na referida sessão: Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando 

Manuel Martins da Silva Peixeiro, Presidente de Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, e 

Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Presidente de Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. ------ 

 ----------  Sendo a presente reunião realizada na freguesia de São Teotónio, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal chamou para se juntar à mesa o Senhor Dário Guerreiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio. ------------------------------------------------------  
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 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas: ----------------------  

 -----------  - ao Senhor Luís Pedro Colaço Freitas que, nos termos dos artigos septuagésimo 

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

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

onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de 

Almeida, eleita pela Coligação Juntos Para Cumprir Odemira;-----------------------------------------  

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

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra 

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

dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Maria Manuela 

Gonçalves Moreira, eleita pelo Partido Socialista; ------------------------------------------------------ 

 -----------  - à Senhora Raquel Maria da Glória Guerreiro que, nos termos dos artigos 

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra 

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

dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Sofia Marisa da Costa, 

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

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

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

daquela Junta de Freguesia; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Maria Teresa Marques da Silva Nabais que, nos termos dos artigos 

septuagésimo oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra 

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

dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor Ricardo Jorge Ruas 

Cesário, eleito pela Coligação Democrática Unitária; ----------------------------------------------------  

 ----------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e quinze minutos, a Senhora Presidente 
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da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ---------------------------- 

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

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

Cardoso, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva, e Isabel Vieira da Silva Palma Raposo, 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------  

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

não se registaram faltas injustificadas na sessão ordinária de abril, realizada no dia vinte e nove 

de abril do ano de dois mil e vinte e dois; na Primeira reunião do Grupo de Trabalho para 

Análise do Estado das Estradas, realizada no dia cinco de maio do corrente ano; na Primeira 

reunião do Grupo de Trabalho Temático da Saúde, realizada no dia dezassete de maio do 

corrente ano, bem como, na Segunda Reunião do Grupo de Trabalho Temático da Saúde, 

realizada no dia vinte e seis de maio do corrente ano. ---------------------------------------------------  

 ---------- Antes de dar início ao Período de Intervenção do Público, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Teotónio. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Teotónio, que fez a seguinte intervenção ‘’ Boa noite a todos vós aqui presentes, sejam muito 

bem-vindos à freguesia de São Teotónio. Depois agradecer à Sociedade Recreativa São 

Teotoniense por ter disponibilizado a sala para que aqui pudéssemos fazer esta sessão, 

agradecer ao Presidente da Câmara Municipal, Hélder Guerreiro, à mesa, a todos os presentes e 

ao público e espero que a sessão corra da melhor maneira. -------------------------------------------- 

 ---------- Para ser muito sintético, gostaria de me dirigir ao Presidente da Câmara Municipal e 

focar as preocupações que identificámos como mais importantes e que gostaríamos de ver 

resolvidas e efetuadas neste mandato. Vou-me centrar apenas nas principais, até porque as 

outras questões do dia a dia, através do Gabinete de Apoio aos Eleitos conseguimos resolver as 
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mesmas. O contacto entre Freguesia e Município é constante e temos feito um trabalho 

proveitoso e espero que assim o consigamos manter. --------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente às nossas maiores preocupações, as mesmas têm a ver sobretudo com a 

habitação. Nós para este mandato identificamos como principal prioridade a habitação e 

gostaríamos de ver implementado o projeto que foi iniciado no anterior mandato que é o 

loteamento do Casal Novo. A primeira fase do loteamento conta com um total de vinte e três 

lotes para habitação e a segunda fase com dez lotes para habitação, em São Teotónio, num 

tereno adquirido pela Câmara Municipal. No âmbito da habitação gostaríamos de ver também 

iniciada a construção das infraestruturas da segunda fase do loteamento do Brejão, que conta 

com um total de vinte e cinco lotes e também neste ramo, haver solução para o Regulamento do 

Loteamento da Azenha do Mar. A Azenha do Mar tem muitos lotes municipais disponíveis 

para construção, mas devido a questões legais que veem de há vinte ou trinta anos atrás que 

ainda não foram solucionados, mas que o município está empenhado em solucionar este 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- A Freguesia de São Teotónio é enorme e a problemática da habitação não tem só a ver 

com as terras indicadas anteriormente, não posso deixar de dizer que a Zambujeira do Mar é 

uma situação premente, hoje em dia um jovem que nasça na Zambujeira do Mar, que ali viva e 

queira comprar um lote de terreno para construção é praticamente impossível, para já à partida 

não existe oferta pública e a oferta privada que existe tem valores de mercado que impossibilita 

adquirir naquela zona habitação e, depois terras, como por exemplo Cavaleiro que está em 

crescimento, o Malavado, a própria Fataca, têm zonas onde pode haver solução de habitação.---  

 ----------- Depois outra das prioridades que identificamos tem a ver com a Reabilitação Urbana, 

nomeadamente na segunda fase da Zambujeira do Mar, porque é uma obra em que o projeto já 

foi elaborado há algum tempo. Sei que está neste momento em concurso público para que a 

empreitada possa ser adjudicada e gostava que a obra pudesse ter inicio nos próximos tempos. 
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A requalificação da São Teotónio, é um projeto já falado há alguns anos e que está em fase de 

conclusão, mas gostaria que o Senhor Presidente da Câmara Municipal pudesse dar mais 

alguma informação sobre o processo. Depois há uma série de pequenas requalificações que 

também têm de ser feitas no Brejão, São Miguel, Baiona e Malavado. ----------------------------- 

 ---------- Depois no campo económico, com a implementação do Parque Industrial Rodrigo 

Afonso, que é uma ambição da freguesia há mais de vinte anos, vejo que pode efetivamente 

acontecer. A Câmara Municipal de Odemira recentemente fez um investimento de vinte e dois 

hectares em São Teotónio com o propósito de ser implementado um parque industrial. -----------  

 ---------- Por último, há uma situação que não poderia deixar de falar que tem a ver com o 

fornecimento de água a alguma população que não é abastecida pelo sistema de abastecimento 

público e, também a questão dos precários, pelo que se vai ter que começar a pensar em 

soluções a médio e longo prazo, porque a questão da seca tende em agravar-se e nós temos que 

ter pelo menos um plano de gestão ou salvaguarda para enfrentarmos essas dificuldades.’’------- 

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

 ----------- Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções do(a)s seguintes 

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

 ----------- 1. O Senhor Arménio Simão, residente em Pereiras-Gare, que na sua intervenção 

referiu o seguinte: “Trago aqui dois temas que me são particularmente queridos, primeiro 

porque são questões do concelho e são questões que temos de ultrapassar e resolver. Um tema 

prende-se com a educação, nomeadamente com o Pré-Escolar e com uma situação que tive 

conhecimento que ocorreu este ano e que terá também ocorrido noutros anos, sendo que este 

ano foi mais evidente e que na minha opinião parece ser uma situação anormal, e passo a 

explicar: Pereiras já teve 1º Ciclo e tem um espaço de ensino Pré-Escolar, no entanto, há alunos 

de Pereiras que são todos os dias encaminhados para o Agrupamento de Escolas de Saboia, não 

vão para a sede da freguesia, são transportadas para o Agrupamento onde de facto frequentam o 
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Pré-Escolar. Ao que também sei a freguesia de Santa Clara-a-Velha tem dois alunos no ensino 

Pré-Escolar que permanecem no estabelecimento de ensino de Santa Clara-a-Velha, esses 

alunos não são encaminhados para o Agrupamento de Escolas de Saboia, portanto há aqui dois 

critérios, e que era importante clarificar. Porque é que existem dois critérios numa situação 

semelhante? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------  Depois houve situações o ano passado e este ano também já houve uma situação de 

um encarregado de educação que vai levar e buscar todos os dias o filho, porque o 

Agrupamento não oferece prolongamento para além do términus das aulas do Pré-Escolar até 

ao horário do transporte. Sei que o ano passado houve uma mãe que todos os dias ia levar o 

filho de manhã e buscar à tarde, portanto fazia quatro viagens. Sei também que o Jardim de 

Infância mantem o estatuto de ativo em Pereiras, o que também é um contrassenso. Portanto, eu 

convido o Senhor Presidente a recolher informação sobre esta situação, porque a verificar-se 

sem que estejam explicadas as razões destas incongruências, há qualquer coisa que não 

funciona e não é benéfico para aquilo que nós queremos que seja o interior do concelho, até 

porque tendo conhecimento desta realidade há pais de nacionalidade estrageira que preferem 

ficar com os filhos em casa e não os colocar num estabelecimento de ensino que fique a treze 

ou catorze quilómetros de distância da sua residência. Para além disto parece-me que não 

assegura aquilo que é fundamental que é o superior interesse do aluno, também não é de 

nenhuma forma um motivo integrador daquilo que se pretende dessas pessoas na sociedade 

portuguesa. Fica aqui este alerta e esta sugestão é extremamente importante que nesta fase se 

tomem algumas providências, porque a preparação do ano letivo 2022/2023 é já ali e como o 

senhor Presidente sabe a preparação e o lançamento tem prazos que é preciso cumprir. ---------- 

 ------------  Outro assunto que é também no concelho motivo de frequentes reparos tem haver 

com a rede viária do concelho. Eu sei que tem havido algumas reuniões de trabalho sobre esta 

matéria e não querendo correr o risco de falar de questões que já tenham sido abordadas, não 
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quero deixar, todavia, de deixar aqui duas notas: Em primeiro lugar todos nós sabemos que o 

concelho é deficitário em termos de ligações e acessos, é preciso ver que as ligações entre o 

litoral e o interior com projeção para o IC1 são feitas apenas nas zonas sul do concelho. Nós 

não temos um IC, não temos um IP, não temos uma autoestrada, mas, no entanto, temos 

duzentos quilómetros de estradas nacionais, sendo que estes duzentos quilómetros de estradas 

nacionais são motivo de reclamação. A autarquia não tem competência sobre as estradas 

nacionais, mas tem sobre as estradas municipais e sobre as estradas municipais é certo que 

temos visto alguma dinâmica, alguma intervenção, mas quero deixar três reparos: Em primeiro 

lugar a Estrada 190, que faz ligação com a Estrada Nacional 266 que liga a São Marcos 

passando por Pereiras, apresenta danos, que têm mais de uma dezena de anos, junto à ponte dos 

Maratos e tem no seu perfil transversal, que são perigosos. É um problema estrutural, mas é um 

problema que a Câmara Municipal de Odemira devia avaliar com outro olhar, porque pode 

haver algum incidente de gravidade e não será por falta de reparo nesta matéria. Outra questão 

que também já tem anos é a Estrada Municipal 1191, que é a estrada que passado por Pereiras 

faz ligação com o IC1. Foi uma obra feita em duas fases, uma primeira fase que penso ter sido 

por administração direta do município e uma outra fase que foi feita por concurso. Essa obra 

teve financiamento aprovado e não foi concluída. A minha pergunta é: É uma obra que este 

Executivo pensa concluir dentro do seu mandato, se está previsto no vosso plano de 

intervenção ou não estando o que se pretende fazer? --------------------------------------------------- 

 ----------- E finalmente uma outra obra desta natureza que é a Estrada 305 que liga Corte 

Brique com a Estrada Nacional 266 que continua sem estar pavimentada. Esta é uma obra para 

ser concluída? Está previsto no programa do Executivo ou não estando qual o caminho que a 

obra levaria? Obrigado!’’------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A Senhora Laura Cardoso e Cunha, em representação do Movimento Juntos pelo 

Sudoeste, fez a seguinte intervenção: “Estamos a viver um ano de seca severa em Portugal e 
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gostávamos de saber se o Senhor Presidente assina por baixo daquilo que o Ministro do 

Ambiente referiu no passado dia vinte e um de junho, em conferência de imprensa conjunta 

com a Ministra da Agricultura, ou seja, o consumo doméstico está assegurado. Está o Senhor 

Presidente da Câmara de Odemira em condições de afirmar que o consumo doméstico não está 

em causa? E já agora, acha que as prioridades da Lei da Água estão a ser cumpridas? ------------ 

 ------------  Uma terceira questão, o Senhor Presidente tem a noção da nova corrida aos furos? 

Senhor Presidente tem noção da ilegalidade de novos furos? Está o Município de Odemira de 

algum modo em contacto com a ARH Alentejo para atacar este problema? ------------------------- 

 ------------  Uma quarta questão, gostaríamos também de saber como é possível que tenha 

aumentado a água para consumo público de acordo com as tarifas da água para 2022, 

mantendo-se o preço para a agroindústria. ---------------------------------------------------------------- 

 ------------ Muito obrigada.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Na sequência das intervenções do público o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

agradeceu a presença dos munícipes e prestou os seguintes esclarecimentos: ------------------------  

 ------------  - relativamente à intervenção do Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Teotónio, referiu que a habitação é um dos grandes desígnios do município, 

ligados a uma das grandes necessidades que o concelho tem, particularmente em São Teotónio. 

Referiu estar-se a trabalhar na definição de soluções ao mesmo tempo que se está a fazer o 

processo de Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). Foram realizadas um conjunto de 

reuniões de definição no âmbito da proposta técnica que irá para discussão pública daquilo que 

são as definições dos aglomerados urbanos no âmbito do PDM futuro, para responder ás 

necessidades de habitação e até de localização das atividades económicas, sendo essa uma 

preocupação todos de os dias. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------  - quanto à habitação em São Teotónio informou que foi lançado um concurso para as 

infraestruturas do loteamento do Casal Novo que terminará no inicio de julho, existindo boas 
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expectativas para a adjudicação da obra ainda no corrente ano. Informou ainda que será lançado 

a abertura do concurso para que as pessoas se possam candidatar aos lotes. -------------------------  

 -----------  - quanto à segunda fase do Brejão referiu que o projeto já se encontra pronto e que 

poderá ser lançado o concurso no corrente ano, o que vai garantir um conjunto de soluções de 

habitação importante para a freguesia de São Teotónio. ------------------------------------------------ 

 -----------  - relativamente à Azenha do Mar informou já se ter chegado a acordo com o 

proprietário da parte que não pertencia ao Município de Odemira para que haja um 

entendimento não só de alteração do Regulamento, mas também para além do conjunto de 

situações que permitirá a abertura dos lotes que ainda estão disponíveis de uma forma mais 

aberta para a população, o que permite ao próprio proprietário desenvolver propostas privadas.  

 -----------  - quanto à Zambujeira do Mar referiu existirem algumas expetativas importantes 

relativamente aos edifícios abandonados em fase de construção, com a perspetiva de serem 

reabilitados para habitação. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  - relativamente ao Malavado, Fataca, São Miguel e Cavaleiro referiu que a par de 

outros aglomerados urbanos, estão a ser trabalhados no âmbito da Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM), para que respondam ao que está previsto na estratégia de local de habitação.  

 -----------  - no âmbito das requalificações urbanas informou que foi lançado na Zambujeira do 

Mar o procedimento no corrente ano e que a proposta se encontra em análise, caso a mesma 

não seja aceite passará a um processo de adjudicação por ajuste direto ou um concurso mais 

rápido, porque interessa particularmente investir nas localidades, e tendo em conta que se trata 

de um financiamento de Fundos Comunitários é preciso estar terminado no final de 2023. ------ 

 -----------  - relativamente a São Teotónio informou que ocorreu um processo de discussão 

pública que contou com contributos interessantes, que foi feito o trabalho de conclusão da 

proposta final em termos de arquitetura e especialidades, para que o mais rapidamente possível 

seja lançado o concurso da empreitada para realização das obras de requalificação no Núcleo 
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mais antigo da vila de São Teotónio. ---------------------------------------------------------------------- 

  ----------- - quanto à Zona Industrial Rodrigo Afonso, referiu estar em fase de projeto, que têm 

que ser geridos vinte e dois hectares e também dois terrenos privados que fazem confrontação 

com o terreno, para que se possa ter um projeto de segunda geração que é o que o Quadro 

Comunitário irá permitir. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------ - Por último, sobre a questão da água, quanto aos precários, referiu ser uma situação 

de acesso à água diferenciada, porque não são as pessoas que são precárias é a sua relação com 

o Perímetro de Rega do Mira. O Perímetro de Rega do Mira divide-se em duas componentes 

uma que é a área beneficiada onde existe a infraestrutura de rega e a outra é a que passa pelos 

canais condutores gerais. Informou ainda estarem a ser feitas reuniões com a Associação de 

Beneficiários do Mira no sentido de mapear todas as ligações que existem e tentar um trabalho 

de sobreposição com o sistema público de abastecimento para cobrir os precários que existem. 

Nos locais onde não possa acontecer, serão encontradas soluções entre todos para todas as 

ligações precárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - em relação ao assunto do Senhor Arménio Simão referiu estar-se a atravessar um 

do desafios mais interessantes do ponto de vista daquilo que é o modelo educativo. Informou 

existir no concelho de Odemira setenta países representados e que as questões culturais e as 

linguísticas são um desafio para as escolas do concelho no futuro. Referiu ainda que irá ser 

feita a revisão do ‘’Odemira território educativo’’ a partir do início do próximo ano letivo, 

sendo que em cima da mesa deve estar como é que se responde às necessidades diferenciadas 

que existem no território. Informou ainda que se tem realizado visitas a alguns territórios onde 

os pais já podem escolher o modelo de ensino na Escola Pública. -------------------------------------  

 ------------  - quanto à questão dos transportes e do prolongamento do Pré-Escolar, referiu serem 

situações que necessitam de uma reflexão e de ser trabalhadas com os Agrupamentos. ------------  

 ------------  -  relativamente à rede viária referiu que Odemira tem uma extensão enorme de 
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estradas nacionais e que a qualidade das mesmas é muito baixa. Informou ainda que foi 

realizada uma reunião com as Infraestruturas de Portugal onde esteve presente o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, na qualidade de representante do Grupo de 

Trabalho Para Análise do Estado das Estradas no Concelho de Odemira da Assembleia 

Municipal, onde se falou sobre as estradas nacionais no território que são prioritárias, que 

necessitam de intervenção urgente e algumas que necessitam de intervenção a médio longo 

prazo. Informou que as Infraestruturas de Portugal virão a Odemira onde serão feitas visitas, 

debates e trabalho sobre aquilo que devem ser as intervenções no concelho de Odemira e 

referiu ter sido prometido que iria ainda no corrente ano existir uma intervenção na Estrada 

Nacional 120, na Estrada Nacional 393, que no próximo irá ser intervencionada a Estrada 

Nacional 263 e num futuro próximo a Estrada Nacional 123. ------------------------------------------  

 -----------  -  por último quanto às novas estradas referiu não ser possível a intervenção durante 

o mandato uma vez que não existe margem de tempo e de verba, sendo prioritário os espaços 

urbanos e as estradas que existem. --------------------------------------------------------------- 

 -----------  - quanto às questões colocadas pelo Movimento Juntos pelo Sudoeste referiu que o 

consumo doméstico não se encontra em causa e que no mês de junho iria receber o Secretário 

de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, para que 

se possa chegar a uma conclusão do que se pode retirar da albufeira da Barragem de Santa 

Clara, sendo que todos têm de se adaptar não só do ponto de vista da redução de perdas, mas 

também do uso mais eficiente da água.---------------------------------------------------- 

 -----------  - referiu não saber se as prioridades da Lei da água estariam a ser cumpridas e que 

seria um tema a levar à reunião com o Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das 

Florestas e do Ordenamento do Território. --------------------------------------------------------------- 

 -----------  - relativamente à questão da corrida aos furos referiu já ter falado com o Diretor 

Regional da Administração de Região Hidrográfica (ARH) Agência Portuguesa do Ambiente 
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(APA) onde foi combinado implementar um modelo de fiscalização dos processos que se 

encontram a decorrer uma vez que a ARH garantiu não estar a autorizar nenhum furo em 

Perímetro de Rega do Mira, exceto para consumo humano. ------------------------------------------ 

 ------------  - por último quanto à questão do valor da água referiu ter sido uma decisão tomada 

na Assembleia Geral da Associação de Beneficiários do Mira no ano passado, na qual não 

esteve presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por encerrado este Período da Ordem de Trabalho, agradecendo a presença do público ma 

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

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

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

 ----------- a) DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

foi aprovada por unanimidade, com quinze 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 Juntos Para Cumprir Odemira, um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor da eleita pela Iniciativa 

Liberal, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. Não 

participaram na referida votação os Membros: António Paulo Maeiro, Rodrigo Zacarias e 

Raquel Guerreiro, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. --------- 
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 ---------- b) DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. ------------------ 

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

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

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

 ---------- Foi apresentada uma proposta de alteração pelo membro eleito do Bloco de Esquerda, 

na página vinte e oito, sexta linha onde se lê ‘’setor de turismo’’, deve-se ler ‘’setor de 

trânsito’’, esta proposta de alteração foi aprovada por consenso. ---------------------------------- 

 ---------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da presente ata, a qual foi 

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

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

voto a favor do membro eleito pela Coligação Juntos Para Cumprir Odemira, um voto a favor 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor da eleita pela Iniciativa Liberal. 

Quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia Municipal. Não participaram 

na referida votação os Membros: Raquel Guerreiro, Joana Gregório, João Cruz e Manuel 

Serralha, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. -------------------- 

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

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

resumo da Correspondência Recebida e Expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, 

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que solicitou esclarecimentos relativamente aos 

assuntos números setenta e três a setenta e cinco da Correspondência Recebida, referentes a 

dispensa do envio da documentação em suporte papel caso fosse facultado durante o mandato 

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

questão colocada, referiu que tinha sido falado com o Executivo Municipal na possibilidade dos 

membros que solicitaram aos documentos da Assembleia em suporte de papel, poderem 

dispensar esse fornecimento se lhes fosse disponibilizado um Tablet. Foi feita essa primeira 

triagem a quem ainda solicita a documentação em suporte papel, para que posteriormente o 

Executivo pudesse estudar a possibilidade de disponibilizar Tablets a todos os membros da 

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

 ----------- Não se registando mais intervenções, a Assembleia Municipal tomou conhecimento 

da correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária. ----------------------------  

 ----------- Nos termos do artigo vigésimo quarto número dois do Regimento da Assembleia 

Municipal a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou que fosse apresentado um 

resumo dos trabalhos desenvolvidos pelos Grupos de Trabalho Temático da Saúde e da Análise 

do Estado das Estradas do Concelho de Odemira. ------------------------------------------------------- 

 ----------- Interveio o Senhor Marcelo Silva que fez o resumo do trabalho desenvolvido pelo 

Grupo de Trabalho Temático da Saúde: ‘’O Grupo de Trabalho já teve oportunidade de reunir 

duas vezes, num primeiro momento no dia dezassete de maio, onde foi feita uma espécie de 

‘’Brainstorming’’ para perceber qual seria a melhor metodologia de trabalho tendo sido 

levantada como prioridade, reunir com os vários intervenientes nas questões relacionadas com 

a saúde no concelho de Odemira, sendo que a reunião mais emergente seria com Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA)  e conseguimos 

reunir logo no dia oito de junho. Nesta primeira reunião começamos a preparar um documento 

que servisse de base a essa reunião que acabamos por discutir na segunda reunião no dia vinte e 

seis de maio. No dia oito de junho fomos então recebidos por uma delegação do Grupo do 

Conselho de Administração da ULSLA e devemos enaltecer não só a celeridade, mas também a 

disponibilidade com que fomos recebidos. Na reunião tivemos oportunidade de expor as nossas 
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preocupações relativamente às condições de acesso dos Odemirenses aos cuidados de saúde 

primários e aos cuidados de saúde hospitalares, aos problemas relacionados com os tempos de 

espera, aos desafios demográficos no nosso concelho, aos recursos humanos na área da saúde, 

infraestruturas, equipamentos e transportes inter-hospitalares no âmbito da atividade 

assistencial da ULSLA.--------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Gostava de destacar alguns pontos, o primeiro relativamente à grande problemática 

identificada pelo Conselho de Administração que tem haver com os recursos humanos e 

dificuldade de fixação de médicos e de enfermeiros, apesar de fazerem nota que o Centro de 

Saúde de Odemira foi o que recebeu mais médicos nos últimos anos e que menos dificuldade 

tem em recrutar enfermeiros, ainda assim estas dificuldades têm como consequência a 

impossibilidade de médico de família a todos os inscritos no Centro de Saúde, sobretudo nas 

freguesias do litoral, nas Unidades de Vila Nova de Milfontes e de São Teotónio, sendo certo 

que é assegurado e garantido o acesso de todos os inscritos aos programas de saúde infantil, 

saúde materna e de diabetes.--------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 ---------- Relativamente aos cuidados de enfermagem é necessária a gestão do volume de 

trabalho e por vezes é necessário recorrer aos enfermeiros especialistas para assegurar cuidados 

generalistas. Foi-nos ainda dado nota da dificuldade relativamente à fixação de enfermeiros que 

é mais grave no hospital do que nos cuidados de saúde primários. Para além dos concursos 

óbvios para médicos, enfermeiros e enfermeiros especialistas o Conselho de Administração está 

empenhado na promoção de fatores de atratividade da ULSLA, e consideram que um dos 

grandes problemas no geral é na área de abrangência da Unidade Local de Saúde que tem a ver 

com a habitação. E recebemos ainda uma boa noticia que poderá favorecer a fixação de 

médicos no nosso concelho que tem haver com a abertura de vagas para a formação especifica 

em medicina geral e familiar já a partir do próximo ano. ----------------------------------------------- 
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 ----------- Relativamente às infraestruturas e equipamentos no âmbito do Plano de Recuperação 

e Resiliência (PRR) e do Portugal 2020 estão previstos diversos investimentos que garantirão a 

modernização dos cuidados de saúde primários e do Serviço de Urgência Básico (SUB) de 

Odemira até 2026. O Conselho de Administração realçou o papel excecional do Município 

enquanto parceiro para a identificação das necessidades e definição da estratégia de 

investimento para o território. No final e até 2026 os Odemirenses poderão contar com mais 

serviços nomeadamente ao nível do diagnóstico da saúde oral, da saúde mental e da 

telemedicina. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Alertámos que existem alguns problemas que não podem esperar até dois mil e vinte e 

seis, nomeadamente ao nível dos equipamentos no SUB de Odemira e alertámos também para a 

necessidade de uma solução intermédia que facilite o contacto telefónico com o Centro de 

Saúde apesar de estar a ser desenvolvido um projeto para sistema automático de atendimento 

via telefónico. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente ao Serviço de Urgência Básico, foi-nos assegurado que o 

funcionamento do serviço com um médico apenas aconteceu pontualmente e por motivos 

imprevistos, não sendo um problema regular. Não está prevista a reabertura da Unidade de 

Convalescença do Hospital Litoral Alentejano, sendo uma questão que temos que remeter para 

a Administração Regional de Saúde. Existem preocupações relativamente ao transporte de 

doentes inter-hospitalares que saem do campo de ação da Unidade Local de Saúde e outras 

questões que carecem de outras respostas mais objetivas que serão remetidas pelo Grupo de 

Trabalho ao Conselho de Administração que se mostrou disponível para responder e 

estabelecer connosco uma pareceria que possa resultar com um impacto positivo na saúde das 

pessoas do concelho de Odemira.--------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- No futuro e numa próxima reunião o que pretendemos é reunir com os intervenientes 

no âmbito da saúde no concelho, pretendemos promover um Fórum com os cidadãos e os 
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profissionais de saúde, também para contribuir para este diagnóstico para podermos no futuro 

recomendar e desenvolver ações que possam contribuir para a resolução dos problemas que 

sejam identificados.’’----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Teotónio, que fez o resumo do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Análise do 

Estado das Estradas do Concelho de Odemira: ‘’A reunião em que estive presente como 

representante do Grupo de Trabalho aconteceu ainda não há duas semanas, onde esteve também 

presente o Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, na qual ficou 

combinado que ele fizesse um memorando dessa reunião com informações mais detalhadas e 

assim que estivesse pronto pudesse remeter para chegar aos restantes membros do Grupo de 

Trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- O ponto principal da reunião o Município apresentou a necessidade urgente de 

reparações na rede viária nacional dentro do Concelho de Odemira, e a informação que nos 

deram do Conselho de Gestão das Infraestruturas de Portugal foi que ainda durante este ano 

estariam disponíveis para proceder a obras de melhoria do pavimento da Estrada Nacional 120, 

entre São Teotónio e Baiona, o que nos pareceu que viriam terminar a obra que começaram. 

Também possivelmente durante este ano iriam fazer intervenções de saneamento e 

repavimentação de zonas mais degradadas na Estrada Nacional 393, na zona da Fábrica do 

Tomate. Para dois mil e vinte e três preveem, um investimento à volta de um milhão de euros 

na Estrada Nacional 263, entre Odemira e Relíquias. --------------------------------------------------- 

 -----------  O segundo ponto principal da reunião foi relativamente aos acessos ao Concelho de 

Odemira, e a resposta que nos deram foi positiva, tendo ficado acordado a promoção de 

reuniões futuras também para que seja pensada em conjunto com o Município, a Assembleia 

Municipal e as Juntas de Freguesia, quais as necessidades de ligações, para que as 

Infraestruturas de Portugal se possam debruçar sobre essas necessidades e avaliar as soluções. - 
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 ------------  Depois em terceiro e último ponto a questão apresentada foi sobre os planos de 

investimento que as Infraestruturas de Portugal tem previstos nos próximos tempos para o 

Concelho de Odemira e as informações que nos deram foi que neste momento está em fase 

final o projeto de requalificação da Estrada Nacional 123, o projeto para a finalização da 

Estrada Nacional 266, está também em fase final de projeto e até uma possível empreitada a 

lançar nos próximos dois anos seriam os passeios entre os Alagoachos e as Brunheiras.’’-------- 

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

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

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

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

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

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

 ----------- Interveio a Senhora Inês Hilário, Presidente da Junta de Freguesia de Vale Santiago, 

que em nome dos eleitos pelo Partido Socialista apresentou o seguinte Voto de Pesar: ------------   

 -----------  “VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE FÁTIMA GUERREIRO --------  

 ----------- Os Eleitos da Assembleia Municipal de Odemira manifestam o seu mais profundo 

voto de pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Costa Guerreiro, que prematuramente nos 

deixa aos 71 anos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Natural da freguesia do Vale Santiago, completou o curso de Secretariado da Escola 

Lusitânia Feminina, em Lisboa, e desenvolveu a sua vida profissional como empresária de 

sucesso, tendo sido proprietária e gerente de diversas empresas. -------------------------------------- 

 ----------- Fátima Guerreiro, desenvolveu igualmente um reconhecido e notável trabalho de 

solidariedade social no Rotary Club Internacional, tendo sido a fundadora do Rotary Clube de 

Alfragide e nos últimos anos presidido a Comissão Distrital dos Serviços à Comunidade do 

Distrito 1960. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Na freguesia do Vale Santiago, é reconhecido o seu enorme empenho e dedicação na 

defesa desta freguesia do interior do concelho que diariamente tenta combater o fenómeno da 

desertificação. Na pessoa da Fátima Guerreiro, reconhece-se o papel de quem esteve, de forma 

proactiva, num papel de colaboração na definição de propostas e na procura de respostas para 

tornar o território de Odemira mais atrativo. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 2017, com forte entusiasmo encabeçou a lista do Partido Socialista à freguesia do 

Vale Santiago, tendo sido eleita como membro da Assembleia de Freguesia e novamente 

reeleita para este órgão em outubro de 2021. Apesar da doença prolongada que a acompanhou 

nestes últimos anos de vida, Fátima Guerreiro esteve sempre presente e será recordada por nós 

pela sua enorme vontade de viver e ajudar a terra que a viu nascer. ---------------------------------- 

 ---------- Neste momento da sua partida, os eleitos da Assembleia Municipal endereçam as mais 

sentidas condolências à família e amigos de Fátima Guerreiro, propondo 1 minuto de silêncio 

em sua homenagem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- São Teotónio, 24 de junho de 2022’’----------------------------------------------------------- 

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

Nova de Milfontes, que fez a seguinte intervenção: ‘’Fiquei um bocadinho preocupado com os 

passeios das Brunheiras – Alagoachos, porque são necessários, mas mais ainda são necessárias 

ciclovias e parece que vão passar mais uns anos até que se fale em projetos de ciclovias, o que 

me preocupa porque são vidas humanas que se perdem ali todos os anos. --------------------------- 

 ---------- Gostaria ainda de solicitar ao Senhor Presidente da Câmara que seja criada, o mais 

rápido possível, uma medida de apoio às pessoas que não tem água em casa porque os poços 

estão a secar e tem de recorrer aos bombeiros, sendo que é uma solução bastante cara e há 

famílias que não o conseguem fazer porque têm carências económicas.’’---------------------------- 

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentou o seguinte Voto de Saudação: -----------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------------“VOTO DE SAUDAÇÃO -----------------------------------------  

------------------------------------------MÉRITO DESPORTIVO ------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira contagiados 

pelo entusiasmo das mais recentes conquistas desportivas, com participação de atletas e clubes 

do Concelho de Odemira, propõem a atribuição de um voto de saudação aos clubes e atletas 

abaixo indicados pelos seus palmarés alcançados na época desportiva agora terminada ou 

prestes a terminar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- À equipa de Seniores do Sport Clube Odemirense ao sagrar-se Campeã Distrital da 2ª 

Divisão da Associação de Futebol de Beja. Desta forma regressa ao escalão maior do distrito de 

Beja na modalidade de futebol, após uma descida administrativa provocada pela desistência em 

face da pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- À equipa de Iniciados do Sport Clube Odemirense ao sagrar-se Campeão Distrital da 

Associação de Futebol de Beja, realçando aqui o facto deste título ter sido fortemente 

condicionado pela pandemia que prejudicou e afetou todos os atores desportivos e o desporto 

de formação em particular. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Ao Grupo Desportivo Renascente pela sua participação na final da Taça da AF Beja, 

que apesar de finalista vencido, é importante realçar o envolvimento de toda a estrutura bem 

como o apoio incansável dos adeptos e simpatizantes do GDR, que levaram até Beja o espírito 

de união tão característico da população do concelho de Odemira culminando numa 

participação que a todos nos deixa muito orgulhosos. -------------------------------------------------- 

 ----------- Ao Clube Desportivo Praia Milfontes ao sagrar-se Vice-Campeão Distrital da 2ª 

Divisão da Associação de Futebol de Beja, regressando assim ao primeiro escalão das 

competições distritais de Beja, reforçando a presença e importância das equipas do concelho de 

Odemira nesta competição. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- À Ana Margarida do Rosário Lourenço, atleta do Núcleo Desportivo e Cultural de 
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Odemira, que se sagrou Campeã Nacional dos 3000 metros em pista ao ar livre, bem como 

Vice-Campeã Nacional dos 1500m, no Campeonato Nacional da Associação Nacional Atletas 

Veteranos, em competição realizada no dia 18 de junho de 2022, em Torres Vedras. ------------- 

 ---------- Assim, os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira, 

propõem a atribuição de um Voto de Saudação ao Sport Clube Odemirense, ao Grupo 

Desportivo Renascente, ao Clube Desportivo Praia Milfontes e à atleta Ana Margarida 

Lourenço, extensivo a todos os atletas, jogadores, equipas técnicas, direções e massa 

associativa, congratulando todos os envolvidos e reconhecendo assim o mérito desportivo do 

qual Odemira e os Odemirenses se devem orgulhar.----------------------------------------------------- 

 ---------- São Teotónio, 24 de junho de 2022’’ -----------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Paulo Maeiro, para questionar quais as soluções que resultaram da 

reunião com a Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Dra. Isabel Rodrigues, no dia 

dois de junho onde se pode debater os desafios da migarão em Odemira. ----------------------------  

 ---------- Solicitou também esclarecimentos da reunião realizada com a Secretária de Estado da 

Administração Interna, Dra. Isabel Oneto.  ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Joana Gregório que fez a seguinte intervenção “O primeiro tema 

que queria trazer para a discussão é relacionado com a água e a situação de seca que o território 

enfrenta, é um tema que obviamente me inquieta e nível particular e à bancada de forma geral, 

porém felizmente este tema já foi trazido para a discussão por parte do Movimento Juntos Pelo 

Sudoeste e também em parte pelo deputado Francisco Lampreia e considero que o Senhor 

Presidente já sublinhou também a sua preocupação ao responder ao público. -----------------------  

 ---------- Tenho então uma segunda questão que se prende com a FEITUR, evento que 

regressou passados dois anos por força das circunstâncias. Neste evento esteve presente o 

Secretário de Estado da Conservação da Natureza, da Floresta e do Ordenamento do Território, 

João Paulo Catarino, e o que pretendemos então é que nos informe sobre esta visita. Ainda 
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sobre a FEITUR como é que avalia esta edição de uma forma geral e em particular a adesão das 

unidades de alojamento, as empresas e associados. Como foi a presença nesta feira e considera 

que estão a apostar bem na promoção turística da região.’’---------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que fez a seguinte intervenção: “Hoje fui 

surpreendido pela positiva com uma publicação na página do Facebook do Município referente 

ao ensino superior em Odemira. É algo que há muito tempo debatíamos e que pedíamos, 

portanto aproveito para solicitar mais alguma informação se tiverem disponível. Temos a ideia 

que está a ser feito um inquérito a finalistas do ensino secundário e profissional, gostaríamos de 

perceber qual é o objetivo e para onde nos vamos deslocar com este modo do ensino superior 

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que disse o seguinte: “Começo com uma pergunta à 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal. Tivemos uma munícipe que veio falar de uma 

incineradora a céu aberto e a apontar a um Presidente de Junta de Freguesia da C.D.U.. Eu na 

altura tentei que nós tivéssemos acesso ao tempo que o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

usa para responder aos Munícipes, porque tinha sido um ataque a um Presidente de Junta nosso 

e perceber como é que isso funciona, porque imaginando que os nove Presidentes de Junta de 

Freguesia do P.S. se são todos atacados pelos munícipes, se o P.S. fica sem tempo para falar 

porque os Presidentes de Junta de Freguesia têm que responder. Era para perceber como é que 

se enquadra este tipo de situação quando um munícipe confronta diretamente um Presidente de 

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

 ----------- Agora passando para o Senhor Presidente da Câmara Municipal, há duas ou três 

Assembleias atrás falamos de uma escola concreta no município por causa do Orçamento 

Participativo (OP), a Escola Primária de Odemira que tinha a votação em OP e que o Senhor 

Presidente da Câmara disse que não precisava de uma aprovação em OP para a obra ser feita 
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porque é da responsabilidade da Câmara. Ora o ano letivo está a acabar, nada foi feito, aliás foi 

pintado o campo de jogos numas férias rápidas, mas é para perceber com o Executivo que 

aproveitamento vai ser feito da pausa letiva e que requalificações e em quais as escolas vão ser 

feitas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Aproveitando que estamos a falar em escolas queria perguntar o porquê de não ter 

havido este ano as Jornadas Escolares, que podiam ter reatado este ano, e ainda aqui 

aproveitando as Jornadas Escolares e a importante participação que têm, saber em que pontos 

estão as últimas aprovações que houve na última Assembleia Escolar em Saboia. Houve dois 

projetos das crianças que foram aprovados e gostaríamos de saber em que situação se 

encontram esses projetos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Depois lamentar o que foi dito na última Assembleia Municipal pelo Senhor Vice-

Presidente a propósito de uma munícipe que falou da Estrada São Luis – Relíquias e dos 

Presidentes da Junta da C.D.U. que falaram na mesma estrada, passo a citar o que foi dito ‘’ 

sim, faz sentido fazer uma manutenção preventiva’’, passaram dois meses e se o Senhor 

Presidente diz que passou por lá é inacreditável o estado daquela estrada. -------------------------- 

 ---------- Para concluir, só saber se o Senhor Presidente da Câmara trás respostas ao que 

questionámos sobre o Jornal Sudoeste e saber que projetos é que a Câmara tem com a Rádio 

Rio no sentido de apoiar um Órgão que é efetivamente independente no Concelho de 

Odemira.’’------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio o Senhor João Cruz, que fez a seguinte intervenção: ‘’A minha primeira 

questão prende-se com os resíduos e a reciclagem. Constatamos que no site PORDATA que o 

Município de Odemira é o que tem a percentagem de recolha de lixo de forma seletiva mais 

baixa, o segundo mais baixo no Litoral Alentejano e dos mais baixos a nível nacional, do total 

de quinze mil toneladas recolhidas apenas duas mil é que são recicladas. Gostávamos de saber 

mais sobre isto e o que é que se pode fazer para melhorar este tipo de recolha. --------------------- 
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 ----------- O segundo ponto prende-se com a Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade 

Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes, gostaríamos de ter um feedback do que é que foi a 

consulta pública, as novas propostas, se vai avançar, se está a correr dentro dos prazos, ou seja 

o ponto de situação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- O terceiro ponto, tem haver com a prática desportiva no Concelho de Odemira, há 

questões que nos preocupam nomeadamente em Vila Nova de Milfontes, com os Clubes 

Náuticos e as infraestruturas que lá existem. Temos atletas premiados a nível nacional, este ano 

também temos campeões nacionais e continuamos a ter lá uma situação precária, não há 

balneários, é uma situação que de uma vez por todas tem de ser apoiada, não sei se é da 

competência do Município ou não avançar para obras, mas deve ser apoiado. Na nossa opinião 

seria requalificar a zona em frente ao Hotel Social de forma a criar uma estrutura náutica que 

desse resposta a várias situações.’’------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo, que fez a seguinte intervenção: ‘’Foi noticiado que 

a partir de maio o Município em articulação com outras entidades ia realizar ações inspetivas 

para detetar potenciais casos de sobrelotação habitacional de trabalhadores agrícolas e que ia 

ter atenção particular às habitações nos aglomerados urbanos. Portanto se de facto esta 

fiscalização foi efetuada nós gostaríamos de saber quantos alojamentos sobrelotados foram 

identificados e que aglomerados urbanos, que respostas ou soluções habitacionais foram 

encontradas para esses trabalhadores e por fim se foram levantados processos ou efetuadas 

contraordenações aos proprietários.’’---------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma, que disse o seguinte: ‘’Trago aqui duas questões e 

uma delas tem haver com a Instalação de Alojamento Temporário Amovíveis (IATAS), é 

também uma habitação, mas prende-se com declarações que foram feitas à comunicação social 

por parte do Senho Presidente onde referia duas mil camas e que o Órgão de Comunicação 

referia que nenhuma dessas camas estava disponível. Eu duvido sempre daquilo que vejo na 
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comunicação e por isso faço a pergunta diretamente, quantos pedidos de IATA foram 

submetidos? Destes quantos foram concretizados? E quantas camas existem já no total? --------- 

 ---------- A segunda questão tem haver com a água e vou pegar em palavras do Senhor 

Presidente numa entrevista ao Correio Alentejo quando lhe foi perguntado ações em concreto 

aos problemas da água referiu, ‘’fazer um investimento em canais de rega abertos para que haja 

uma diminuição de perdas no final’’, pergunto quem é que faz o investimento? Para quando é 

que é este investimento? Qual é o montante deste investimento? -------------------------------------  

 ---------- Em dois mil e cinco numa notícia do público onde se falava de tecnologia que a 

Câmara tinha adquirido para detetar fugas de água no sistema, ou seja na altura já se dava conta 

de perdas de abastecimento de quarenta porcento, quantos pontos percentuais é que 

melhoramos desde dois mil e cinco? ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dizia ainda ‘’fazer uma gestão das estações de tratamento de águas e das próprias 

estações de tratamento de água residuais, no sentido de haver um uso mais circular da água’’, 

sabemos que temos problemas com estações de tratamento de água neste concelho, mas mais 

uma vez pergunto quem é que faz a obra? Quando? Qual é o montante? --------------------------- 

 ---------- Por fim referiu que queria trabalhar com os agricultores empresários, nomeadamente 

na área do turismo e também com os consumidores, o que é que os consumidores podem 

esperar de medidas que lhes possam afetas as vidas?’’-------------------------------------------------- 

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

Salvador e Santa Maria, que fez a seguinte intervenção: ‘’Era só para perguntar ao Senhor 

Presidente quando é que está prevista a reparação da calçada da Rua Teófilo da Trindade, em 

Odemira. Queria também questionar sobre o abatimento da Avenida Poole da Costa. Já aqui 

falei da situação, na altura não obtive resposta, e sabendo todos nós que todo o trânsito que 

entra e sai de Odemira ali passa, gostaria de saber o que tem sido feito. ----------------------------- 

 ---------- Gostaria de voltar a questionar o Município sobre os passeios contínuos de veículos 
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motorizados de todo o terreno que em permanência andam a fazer Rally nos caminhos vicinais, 

uma vez que qualquer evento ou atividade no concelho lúdica ou desportiva carece de licença, 

comunicação prévia e mapas de percurso. Porque razão esta atividade se faz sem regras usando 

como pistas os caminhos vicinais nas zonas rurais, sabendo nós que as reparações dos 

caminhos são da responsabilidade das freguesias.’’------------------------------------------------------ 

 ----------- Por último alertou para o facto das barras da ponte sobre o rio se encontrarem 

amolgadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

colocada pelo Senhor Nuno Góis esclareceu que o período de intervenção do público é dirigido 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que é a quem cumpre prestar os esclarecimentos 

solicitados. Quando efetuadas intervenções diretamente aos Presidentes de Junta de Freguesia 

por parte do público tem que se adaptar o tempo que é atribuído a cada bancada, não havendo 

outra forma de se solucionar a situação. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- C) BANCADA DA COLIGAÇÃO JUNTOS PARA CUMPRIR ODEMIRA ------------  

 ----------- Interveio o Senhor Luís Freitas que fez a seguinte intervenção: “A coligação 

PSD/CDS vem hoje pronunciar-se acerca de dois temas que têm sido por diversas vezes 

abordado, mas que até ao momento, muitos continuam à espera de desenvolvimentos tendentes 

a gerar soluções concretas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Primeiro Tema: Autarquia amiga das famílias. ----------------------------------------------- 

 ----------- Todos com certeza pretendem um concelho amigo das famílias, tendo isso em conta 

voltamos mais uma vez a falar no Observatório das autarquias familiarmente responsáveis e no 

que o mesmo assenta, que passo a citar: ‘’Uma "Autarquia mais Familiarmente Responsável" 

que enquanto entidade empregadora, adota medidas facilitadoras de conciliação de vida 

familiar e laboral para os seus trabalhadores. ‘’ e ‘’uma "Autarquia mais Familiarmente 

Responsável" que cria para os munícipes, medidas facilitadoras da vida familiar, em particular 



-29- 

24-06-2022 

para as famílias com filhos, por serem as que mais colaboram no combate ao envelhecimento e 

desertificação, sendo fonte de riqueza, através da criação de emprego, do aumento do espírito 

de iniciativa e da estabilidade social.’’--------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Em 2020, numa reunião do direito à oposição foi apresentada pelo PSD uma proposta 

para a adesão do Município ao (Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis.) que 

avalia e acompanha várias políticas direcionadas às famílias das quais cito e algumas 

desenvolvo, por exemplo: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Políticas de Apoio à maternidade e paternidade; --------------------------------------------- 

 ---------- Políticas de Apoio às famílias com necessidades especiais. Neste ponto parece que 

persistem problemas que se arrastam há muito tempo, nomeadamente a oferta de OTL ou ATL 

durante as férias de verão para todas as crianças até aos 18 anos com ou sem necessidades 

educativas especiais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Note-se, porém, que algumas freguesias conseguiram criar condições com várias 

atividades em parceria com o município, mas nem todas são durante as férias completas, não 

existindo, porém, nada mais para o restante período. --------------------------------------------------- 

 ---------- Políticas de Serviços básicos. ------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Políticas de Habitação e urbanismo. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste ponto congratulamo-nos por o executivo ter tomado a iniciativa de criar 

condições para que os jovens e famílias tenham, finalmente, a possibilidade de, a custos 

controlados, adquirir lotes e habitações. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Políticas de Mobilidade e transportes. --------------------------------------------------------- 

 ---------- Políticas de Saúde. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Centro de saúde de Odemira: Continuam a verificar-se as limitações e os 

constrangimentos já conhecidos em que, por exemplo um doente chega a esperar mais de 2 

horas para ser atendido, mesmo quando há mais que 1 médico no serviço. -------------------------- 
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 ----------- Para além disso, continuam a existir inúmeras queixas de falta de material para 

pequenas intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O centro de saúde de Vila Nova de Milfontes continua a necessitar de obras urgentes.-  

 ----------- E o novo Centro de Saúde, cujo projeto o Partido Socialista usou como bandeira 

eleitoral para as eleições autárquicas, em que ponto está. ---------------------------------------------- 

 -----------  Políticas sobre Cultura, Desporto, Lazer e Tempo Livre. ----------------------------------   

 ----------- Políticas de Cooperação, relações institucionais e participação social.-------------------- 

 ----------- É importante referir que relativamente ao observatório das autarquias familiarmente 

responsáveis, a informação no site, refere a existência de um grupo de especialistas em várias 

áreas, disponíveis para colaborar com os municípios aderentes no sentido de criar e 

implementar os respetivos projetos. ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------- É ainda de referir que no Distrito de Beja, foram premiados os concelhos: Ourique e 

Almodôvar; num total de 84 concelhos premiados ao nível nacional em 2021, o que saudamos.- 

 ----------- Questionamos: Está o executivo da Câmara Municipal de Odemira disponível para 

acolher, num futuro próximo, esta proposta de adesão? ------------------------------------------------ 

Relativamente ao segundo tema: a falta de água e os seus efeitos. ------------------------------------ 

 ----------- Sabemos que continua a haver localidades com debilidades tanto no fornecimento de 

água como no saneamento básico. ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Há ainda informações de que as pessoas estão a fazer poços, furos e a armazenar água 

com receio da falta da mesma nos próximos meses. ---------------------------------------------------- 

 ----------- Quais são as medidas que estão a ser, ou vão ser, tomadas para resolver estas 

situações, tendo em conta que a ministra da agricultura garantiu que haverá sempre água para 

consumo doméstico? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Como notas finais, temos três questões: ------------------------------------------------------- 

 ----------- Uma notícia publicada na última edição do Jornal Sudoeste, refere a criação de um 
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projeto para reaproveitamento das perdas de água no sistema de distribuição de água a partir da 

barragem de Santa Clara. O projeto agora publicitado prevê, agora ou no futuro, a separação do 

fornecimento de água para o consumo urbano do consumo para fins agroindustriais? ------------- 

 ---------- Qual é o ponto de situação do centro escolar de São Luís e qual a data prevista para a 

sua entrada em funcionamento? ---------------------------------------------------------------------------- 

  --------- Em Vila Nova de Milfontes, algumas pessoas residentes estão com problemas devido 

a instalação de uma tenda para culto religioso no meio de uma zona habitacional, o Senhor 

Presidente tem conhecimento da situação? --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tendo em conta que costumam reunir-se no local cerca de oitenta pessoas todas as 

semanas num espaço sem condições para o efeito, o que pretende o executivo fazer para que 

não seja perturbada a segurança e a tranquilidade de quem mora nas proximidades? -------------- 

 ---------- Relembro a propósito que há bem pouco tempo houve desacatos na rua principal de 

Vila Nova de Milfontes que obrigaram à intervenção da GNR.’’ ------------------------------------- 

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

 ---------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que fez a seguinte intervenção: ‘’Senhor 

Presidente, após apresentado o estudo realizado pela Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM), resultado que todos já conhecíamos, que medidas estão pensadas para inverter a 

situação atual de falta de rede fixa e móvel em determinadas zonas do Concelho de Odemira, 

por parte da Câmara Municipal? ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agora que estamos no pico da apanha dos frutos vermelhos, pergunto se o Executivo 

da Câmara tem conhecimento de quantos emigrantes existem no concelho para este propósito?- 

 ---------- Relativamente à água, fala-se na existência de duzentos furos/poços registados, a 

minha questão é se o Senhor Presidente da Câmara confirma este número. ------------------------- 

  --------- Está a chegar o mês de julho e com ele vem o medo em Vila Nova de Milfontes com a 

vinda de inúmeros grupos de adolescentes que causam o desassossego e vandalismo na vila, 
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que medidas adicionais foram tomadas? ------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Como se encontra o processo da exploração do Bar da Praia do Almograve? Parece 

que o mesmo se encontra fechado em plena época balnear.’’------------------------------------------ 

 ----------- Por último, apresentou o seguinte Voto de Louvor: -------------------------------------------  

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

ÀS EQUIPAS DE FUTEBOL DE INICIADOS E DE SENIORES DO SPORT CLUBE 

ODEMIRENSE---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Considerando a extraordinária prestação desportiva das equipas de Futebol de 

Iniciados e de Seniores do Sport Clube Odemirense na época 2021/2022. -------------------------- 

 ----------- Considerando o título de campeão distrital de Beja, no escalão de Iniciados, da equipa 

de futebol do Sport Clube Odemirense. ------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Considerando o título de campeão da 2ª divisão distrital de Beja, no escalão de 

Seniores, da equipa de futebol do Sport Clube Odemirense. ------------------------------------------- 

 ----------- Considerando a subida ao principal campeonato distrital de seniores da equipa de 

futebol do Sport Clube Odemirense, subida na qual foi brilhantemente acompanhada pelo 

Clube Desportivo Praia de Milfontes. --------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Propõe o Bloco de Esquerda a atribuição do presente voto de louvor a todos os atletas 

e respetivas equipas técnicas/médicas/dirigentes das equipas de Futebol de Iniciados e Seniores 

do Sport Clube Odemirense na época 2021/2022. ------------------------------------------------------- 

 ----------- Deve ser dado conhecimento deste Voto de Louvor aos atletas e respetivas equipas 

técnicas/médicas/dirigentes e à direção do Sport Clube Odemirense, bem como a sua 

divulgação nos meios de comunicação de município e imprensa regional. -------------------------- 

 ----------- Ventura Ramalho, --------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda---------------------------------------------------- 

  ---------- São Teotónio, 24 de junho de 2022.”. -----------------------------------------------------------  
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  --------- D) BANCADA DA INICIATIVA LIBERAL -------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Ana Paula Pereira que disse o seguinte: ‘’ Para começar gostaria 

de falar acerca da reunião de vinte e cinco de fevereiro, onde levantamos a questão dos 

arruamentos na Vila de Odemira relativamente ao troço que vai da Praça José Maria Falcão até 

à Rua João de Deus, na altura ficou de se ver com os serviços municipais se havia possibilidade 

de efetuar alguma manutenção aquela estrada. Gostaria de saber como é que está a situação e 

gostaria ainda de referir, tal como o colega Mário Santa Bárbara, a questão da Avenida Teófilo 

da Trindade que apresenta grandes dificuldades à circulação automóvel a todos os que 

frequentam aquela zona. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gostaria ainda de saber em que ponto é que está a conclusão das obras de 

beneficiação da nova rotunda de Odemira. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois nessa mesma reunião foi abordada a questão de avaliarem as refeições 

servidas aos alunos do Primeiro Ciclo com as entidades que protocolamos e como resposta 

obtivemos do Senhor Presidente que desconhecia se havia sido feita uma avaliação 

relativamente às refeições. Era importante perceber se este ano letivo atendendo ao término do 

mesmo se foi feita essa avaliação das refeições, de que forma foi feita, e quais foram os 

resultados, e ainda em relação às atividades de enriquecimento curricular de todas as Escolas 

do Primeiro Ciclo do nosso concelho. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Depois parece-me que é importante esclarecer a questão do apoio de praia do 

Almograve, uma vez que estamos praticamente em julho e temos o apoio de praia fechado, tal 

como tivemos durante muitos anos naquela praia e parece-me que é um retrocesso na qualidade 

daquela praia que tem uma bandeira azul. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Na última reunião também questionamos o Senhor Vice-Presidente acerca da demora 

na ligação de ramais, nomeadamente na Freguesia de São Teotónio, e obtivemos a resposta que 

provavelmente iriamos ter um serviço externo, uma vez que o Município não tem recursos 
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humanos suficientes para assegurar a rápida e eficaz ligação dos ramais à rede pública. 

Gostaríamos de saber em que ponto de situação é que estamos. --------------------------------------- 

 ----------- Gostava de saudar o Grupo de Trabalho Temático da Saúde pelo espirito de 

entreajuda e de receção e respeito por todas as opiniões de todos os membros, o que me parece 

que funciona muito bem.’’----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Por último, apresentou o seguinte documento escrito: ----------------------------------------  

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

 ----------- Considerando a política municipal de investimento no desporto e a definição das 

modalidades estratégicas do Concelho: o futebol, o atletismo, a canoagem, o BTT e o andebol. 

A Iniciativa Liberal propõe o envio dos seguintes votos de felicitação: ------------------------------ 

 ----------- Ao Sport Clube Odemirense, representado pela Direção e treinadores do Clube, pela 

dinamização da modalidade; -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- À equipa de Iniciados, que assume desde sempre uma enormíssima dedicação e 

empenho ao desporto que pratica, participando em diferentes competições regionais e 

nacionais, dignificando e levando mais longe o nome de Odemira e do desporto Odemirense, 

nomeadamente ao treinador Ricardo Jesus e aos atletas: ----------------------------------------------- 

 ----------- Afonso Campos, Afonso Guerreiro, Alexandre Lagarto, David Contente, Davide 

Gonçalves, Duarte Catarino, Eduardo Santos, Gabriel Ramos, Gustavo França, João Conceição, 

João Gamas, João Ventura Rosa, Leonardo Guerreiro, Lucas Guerreiro, Mante Joscha, Manuel 

Ventura, Martim Filipe, Martim Guerreiro, Martim Rodrigues, Martim Santos, Miguel Colaço, 

Nicolas Durães, Salvador Jesus, Tomás Gonçalves, que conquistaram o 1º lugar no 

Campeonato Distrital do seu escalão. Acresce ainda que diversos atletas deste escalão assumem 

as camisolas da seleção distrital e participam atualmente no Torneio Lopes da Silva onde estão 

representadas as seleções distritais de todo o país. ------------------------------------------------------ 

 ----------- Deve ser dado conhecimento destes votos de felicitações aos atletas referidos e à 
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Direção do Sport Clube Odemirense. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Eleita pela Iniciativa Liberal, ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- 24 de junho de 2022”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as seguintes intervenções 

face à disponibilidade de tempo ainda disponível: ------------------------------------------------------ 

 ---------- Interveio a Senhora Maria Teresa Nabais que referiu que era importante o estudo 

sobre o investimento na nova tecnologia para o transporte de água, porque está a ser permitido 

que se gaste muita água no transporte atual. Referiu ainda que qualquer avanço tecnológico 

neste sentido seria positivo para o futuro. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Serralha que fez a seguinte intervenção: ‘’A água será a 

guerra do futuro, até porque o país ficará em stress hídrico mais ano menos ano. De acordo com 

o Semanário Novo, Portugal nas últimas décadas perdeu vinte porcento dos recursos hídricos e 

vai continuar a perdê-los. ----------------------------------------------------------------------------------- 

  --------- Já no passado falei na dessalinização e hoje venho abordar esse tópico novamente. 

Austrália, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Estados Unidos, Espanha, já são grandes produtores 

há anos. Espanha tem setecentos locais em funcionamento que produzem quatro virgula cinco 

milhões de metros cúbicos por dia. A Arábia Saudita tem trinta e quatro milhões de habitantes e 

obtém cerca de cinquenta por cento da sua água potável por meio da dessalinização. A ilha do 

Porto Santo na Região da Madeira criou a primeira dessalinização da Europa há quarenta anos, 

o que acontece é que a água salgada é sujeita a uma pressão elevada e vai passando através de 

membranas, os sais ficam para trás e a água torna-se cada vez mais pura e própria para 

consumo ou para outras utilizações. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Temos aqui muito perto em São Torpes um conjunto de infraestruturas que ficou 

recentemente sem propósito, a EDP tem projetos apresentados e bastante competitivos para 

avançar com uma central de dessalinização, e a minha pergunta é a seguinte: Precisam de ajuda 
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a marcar reuniões com os concelhos aqui à volta? Com a EDP? Com o Governo? E com quem 

quer que seja?’’------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ----------- Às questões colocadas interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que: --------   

 ----------- - sublinhou a ideia dos ATLS, a responsabilidade das Juntas de Freguesia e o papel 

que os pais têm tido nesse processo de trabalho muito intenso de modo a que os ATLS 

respondam a crianças e jovens com necessidades especiais. Referiu ainda ser o primeiro deste 

mandato, pelo que a ideia é fazer este ano, experimentar, todos perceberem o que corre bem e 

para o ano ter-se mais tempo, mais locais, mais espaços para este tipo de iniciativas que são 

fundamentais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que na reunião que irá decorrer com as Infraestruturas de Portugal IP, será 

colocada a questão da ligação Brunheiras a Vila Nova de Milfontes, a mesma é muito 

importante e importa que a obra seja feita, pelo que será a questão esclarecida com o IP. ---------  

 -----------  - referiu ainda já tinha a proposta da empresa para execução da ciclovia entre 

Cruzamento do Almograve e o Almograve, a qual era muito importante para a segurança das 

pessoas, pelo que a obra poderá começar ainda no corrente ano. ---------------------------------------  

 -----------  - relativamente à reunião com a Senhora Secretária de Estado da Igualdade e 

Migrações, informou que foram abordados assuntos relativamente a serviços públicos de 

interesse geral para que o concelho de Odemira possa ser dotado do reforço desses serviços e 

ser capaz de responder aquilo que são as diferenças, face a outros concelhos e outros territórios. 

Referiu também estar a ser feito um documento “O Maior Desafio de Odemira”, com as 

diferentes entidades que procura elencar as necessidades e as respostas que Odemira precisa do 

ponto de vista de serviços públicos de interesse geral e também das necessidades que existem 

de ações concertadas no terreno, de fiscalização que sejam significativas e transformadoras, 

porque se chegou à conclusão que depois das fiscalizações feitas desde há quatro ou cinco anos 
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ainda não chegou uma resposta efetiva que resolva o problema, pelo que foi lançado o desafio à 

Senhora Secretária de Estado que funcionasse como um pivot com os outros Ministérios, 

nomeadamente Segurança Social, Emprego, Finanças e Saúde. ---------------------------------------   

 ----------  - informou que foram iniciadas e feitas algumas ações de fiscalização nos últimos 

tempos, que foram identificados três alojamentos de três empresas, no aglomerado urbano de 

Odemira, onde foi tudo identificado e o resultado dessa fiscalização obriga a que existam obras 

de adaptação nessas casas com alguma profundidade. Informou ainda que a partir desse 

exemplo prático e das fiscalizações anteriormente realizadas está-se a tentar ter uma estrutura 

de intervenção entre as diferentes entidades com as diferentes responsabilidades das entidades, 

para que quando feita a fiscalização seja resolvido o problema. ---------------------------------------  

 ----------  - em relação à FEITUR avaliou a mesma de forma muito positiva e quanto à visita do 

Senhor Secretário da Conservação da Natureza e do Ordenamento do Território, informou que 

o mesmo foi convidado de propósito até porque era necessário questionar para quando seria o 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) aprovado. Quanto às soluções para a 

canoagem em Vila Nova de Milfontes, porque se trata de um caso especifico, e informou que 

depois de se ter reunido com os Clubes de Vila Nova de Milfontes, há uma proposta trabalhada 

no anterior mandato para poder ser implementado esse projeto e processo refere-se a uma zona 

junto ao Colégio já mais virada para o rio. Referiu ainda ser um processo que precisa de ser 

fechado de uma vez por todas, ou será junto ao colégio ou junto ao rio, em frente ao Hotel 

Social, e que isso já está agendado para decidir com o Senhor Secretário de Estado, a APA e o 

ICNF. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - quanto à reunião com a Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, 

informou que a mesma serviu para ser discutido aquilo que é a restruturação da GNR no 

território, muito em concreto aquilo que é o futuro Posto de Vila Nova de Milfontes, passando a 

Posto Territorial. Informou ainda existir uma proposta da sede de Destacamento Territorial de 
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Odemira passar para sede de concelho e que essa proposta será trabalhada na próxima reunião 

com a Senhora Secretária de Estado que ocorrerá no dia vinte e cinco de julho. Referiu também 

que na reunião de vinte e cinco de julho será abordado o futuro do posto de São Teotónio, que a 

Câmara se disponibilizou a encontrar um espaço para a construção do novo posto territorial, a 

obra no posto de Vila Nova de Milfontes. As obras de adaptação no destacamento em Odemira, 

será também falada a questão da habitação para os militares e será trabalhada a questão da 

polícia municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda ter sido falado na reunião com a Senhora Secretária de Estado, sobre a 

questão do final do mês em Vila Nova de Milfontes, que também já foi o assunto falado duas 

vezes com a GNR que está preparada para responder e não permitir que possam acontecer as 

coisas que tem acontecido nos últimos anos. ------------------------------------------------------------- 

 -----------  - quanto à questão do ensino superior, referiu que o Instituto Politécnico de Beja 

abordou o Município de Odemira por entender que Odemira fazia parte das suas prioridades 

para o presente e para o futuro. Informou estar a ser feito por todos os meios a identificação de 

possíveis interessados em frequentar algumas das propostas de ensino profissional superior que 

o Instituto Politécnico de Beja tem disponíveis, para que não se possa ficar só por esses cursos, 

mas também tentar encontrar um modelo, de com tempo poderem existir ofertas em concreto 

de ensino superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda terem sido realizadas reuniões com a três escolas de ensino 

secundário no território de maneira a que essa oferta chegasse aos alunos do décimo segundo 

ano, mas também às empresas, associações empresariais e às pessoas em geral que tenham o 

décimo segundo ano completo, que poderão inscrever-se e fazer estes cursos técnicos 

profissionais superiores que darão equivalência a algumas licenciaturas que o Politécnico tem, 

esperando que na sequência desses cursos técnicos superiores possam existir depois soluções de 

ensino superior nomeadamente licenciaturas no território.----------------------------------------------  
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 ----------  - em relação as jornadas escolares, referiu sentir que foi um processo em relativa 

perda ao longo dos anos, no processo de construção e envolvimento dos jovens na construção 

de propostas a apresentar na Assembleia Municipal Jovem. Referiu ainda que para que se possa 

reganhar esse processo depois de dois anos é preciso que o mesmo seja feito com segurança e 

bem pensado e por se ter sentido que não havia certezas que se pudessem realizar por força da 

pandemia, optou-se por fazer jornadas escolares, num modelo muito ligeiro. Referiu ainda não 

saber como estavam os projetos das últimas jornadas escolares e que iriam tentar recuperar esse 

processo para se perceber se ainda é recuperável. ------------------------------------------------- 

 ----------  - quanto à estrada de São Luís – Relíquias referiu que a mesma necessita de uma 

intervenção e informou que o processo foi iniciado com o empreiteiro e que se deslocaram ao 

local e que foi discutido com o empreiteiro, dentro daquilo que é a margem para se fazer uma 

intervenção melhor do que aquela que está prevista, para que a estrada fique em excelentes 

condições de circulação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - relativamente à Rádio Rio, referiu terem sido apresentados um conjunto de projetos 

para que se pudessem realizar com a Associação Treliça Campaniça que é uma associação 

cultural que tem uma rádio online. Os serviços analisaram algumas propostas, estão na fase de 

voltar a reunir com a Rádio Rio para tentar refazer algumas propostas. Referiu ainda que 

existem projetos interessantes que pretendem que sejam realizados e que irão novamente falar 

com a Rádio Rio, no sentido de se começar a preparar algumas atividades no âmbito do 

Orçamento 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - quanto à Ambilital informou que a Câmara Municipal de Odemira continua a 

assumir a presidência da Ambilital e que na próxima semana se iria realizar a primeira reunião 

estratégica, onde será falado sobre a recolha seletiva e preparado os próximos anos do ponto de 

vista estratégico em termos de recolha. Referiu ainda que a Ambilital não é propriamente a 

melhor nem a pior do país e que haverá já alguma atualização de dados quantitativos de 
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recolha. Informou ter sido feito um investimento gigante nos últimos anos que está a terminar e 

que permite trabalhar não só a recolha seletiva, ou seja, os resíduos sólidos urbanos banais 

poderem vir a ser objeto de uma seletividade que permitirá aumentar os índices de não 

disposição em aterro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  - referiu que a consulta púbica na AFIPR ainda não tinha terminado, mas que já está a 

ser compilado o trabalho que resultou das reuniões, referiu também terem recebido muitos 

contributivos que os mesmos são para a fase seguinte, ou seja, para a fase em que se trabalhará 

unidade de execução a unidade de execução. Informou ainda que se tudo corresse bem poderia 

ser aprovada a proposta definitiva da AFIPR na Assembleia Municipal em setembro, o que do 

ponto de vista da calendarização permitiria começar a trabalhar as unidades de execução no 

início do próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 -----------  - relativamente às IATAS informou que foram pedidas cinco mil duzentos e quarenta 

e oito lugares, foram aprovados dois mil trezentos e oito e que em breve estariam instalados mil 

cento e setenta e quatro lugares no território. Informou ainda que seria trabalhada a questão 

relativamente à fiscalização nas quintas, que é um trabalho que querem discutir primeiro com 

os empresários, com as associações de empresários e com o Ministério, no sentido de se 

perceber aquelas que não foram legalizadas e que não apresentaram processo de legalização e 

que existem, e essas situações precisam de ter uma resposta definitiva e significativa. -------------  

 -----------  - relativamente à água referiu ser no momento um dos problemas mais complexos do 

território. Informou que os estudos feitos pela Associação de Beneficiários do Mira apontam 

em dois mil e quarenta para o cenário que já ocorre nos dias de hoje do ponto de vista das 

alterações climáticas e que se isso acontece é porque as formulas que estavam pensadas e 

estruturadas do ponto de vista cientifico não estão a responder aquilo que é o avanço das 

alterações climáticas. Referiu ainda que é urgente que todos tenhamos bom senso para que 

possam ser criadas condições, uma vez que não se pode retirar mais água do que aquela que 
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entra na barragem de Santa Clara. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que a Associação de Beneficiários do Mira está a fazer um estudo e 

projeto de conceção construção na zona do Almograve que são cerca de mil e novecentos 

hectares de área regada, para poder passar a ser sob pressão para evitar todas as perdas. 

Informou ainda ser um projeto que custa meio milhão de euros e a expetativa é que no final do 

ano corrente ou no início do próximo o projeto esteja finalizado. ------------------------------------- 

 ---------- Referiu ainda estarem a ser elaboradas medidas de promoção de eficiência do sistema, 

diminuição de perdas e diminuição do número de lagos em jardins. ---------------------------------- 

 ---------- - quanto à calçada em Odemira referiu que a obra já se encontrava adjudicada e que 

aguardavam que o empreiteiro a inicia-se. ----------------------------------------------------------------   

 ----------  - quanto ao abatimento informou estar a ser feita uma monotorização pelo assunto a 

tratar com o IP (Infraestruturas de Portugal). -------------------------------------------------------------  

 ----------  - relativamente aos passeios de todo o terreno referiu que gostava de evitar e que é 

uma questão que se tem de trabalhar melhor com a GNR, para que os passeios não ocorram da 

forma como tem ocorrido. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - quanto à ponte do Rio Mira informou que a questão já tinha sido identificada. -------  

 ----------  - relativamente à questão colocada pelo Senhor Luís Freitas referiu que, estão a criar 

um conjunto de propostas enquanto entidade empregadora para melhorar as condições de 

trabalho na Autarquia e referiu ainda não ter sido equacionada a adesão à plataforma. ------------ 

 ----------  - informou que a obra do Centro Escolar de São Luis já tinha sido adjudicada e que se 

encontravam a aguardar resposta do Tribunal de Contas para que a mesma pudesse começar.---- 

 ----------  - quanto à ANACOM referiu que a apresentação do estudo não foi nada de 

surpreendente mas que se ficou com uma fotografia correta e exata do serviço no território. 

Informou ainda que iriam decorrer leilões para as operadoras preencherem. ------------------------ 

 ----------  - informou não saber quantos emigrantes existirem no território. -------------------------   



-42- 

24-06-2022 

 -----------  - quanto ao Bar da Praia do Almograve informou que foi feito um concurso público, 

que existiram vários concorrentes e que o concorrente que ganhou não celebrou o contrato no 

prazo estabelecido, pelo que o processo terá que passar legalmente para o segundo 

concorrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  - relativamente à rotunda informou que se está a tentar encontrar um modelo para 

embelezar aquele espaço.------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - relativamente à avaliação das refeições informou que foram feitas avaliações 

regulares, por um lado as queixas e por outro as referências boas. Informou ainda que em Vila 

Nova de Milfontes existem alguns problemas relacionados com queixas por resolver. ------------ 

  ----------  - quanto às atividades de enriquecimento curricular referiu estar a ser preparado um 

novo modelo para que o projeto seja abrangente e diversificado. -------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que apesar de não ser da responsabilidade do Município fazer um 

investimento em dessalinização, já se falou inclusive com o Ministro do Ambiente sobre essa 

mesma questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos, dando continuidade ao 

tratamento do ponto três do Período Antes da Ordem do Dia, designadamente à votação dos 

documentos apresentados, tendo-se obtido o seguinte resultado: ---------------------------------------  

 ----------- 1. VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE FÁTIMA GUERREIRO 

apresentado pelos eleitos do Partido Socialista, foi aprovada por unanimidade, com dezoito 

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 eleitos pela Coligação 

Juntos Para Cumprir Odemira, um voto a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a 
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favor da eleita pela Iniciativa Liberal, quando estavam presentes trinta e um membros da 

Assembleia Municipal. Foi respeitado um minuto de silêncio. -----------------------------------------  

 ---------- 2. Foi deliberado por consenso fazer uma votação única dos votos denominados: 

VOTO DE SAUDAÇÃO POR ‘’MÉRITO DESPOTIVO’’ apresentado pelos eleitos do 

Partido Socialista,  VOTO DE LOUVOR AS EQUIPAS DE FUTEBOL DE INICIADOS E 

DE SÉNIORES DO SPORT CLUBE ODMIRENCE, apresentado pelo eleito do Bloco de 

Esquerda, e VOTO DE FELICITAÇÃO, apresentado pela eleita da Iniciativa Liberal, tendo 

sido os mesmos aprovados  por unanimidade, com dezoito 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 eleitos pela Coligação Juntos Para Cumprir Odemira, um voto a 

favor do eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor da eleita pela Iniciativa Liberal, 

quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ---------- Antes de se iniciar o tratamento dos assuntos constantes na Ordem do Dia, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração a inclusão de um décimo sétimo 

ponto e de um décimo oitavo ponto intitulados “Atribuição da Medalha de Honra do Município 

ao Senhor José Alberto Candeias Guerreiro”, e “Regulamento Municipal de Acesso à 

Habitação”, propostos por solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal.----------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, estas propostas de inclusão foram aprovadas 

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

 ---------- Face à urgência da deliberação nesta reunião, do porto dois do Período da Ordem do 

Dia, foi deliberado por consenso proceder de imediato à apreciação do referido assunto.--------- 

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

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

 ---------- Ponto dois: TRANFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DE 

ODEMIRA PARA AS FREGUESIAS – 2023/2025: Foi presente a proposta que seguidamente 
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se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------------------------  

 ----------- “7 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA 

PARA AS FREGUESIAS - 2023/2025 ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 3240/2022, datada de 03/06/2022, proveniente do 

Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais e Assessoria Jurídica, onde consta que a colaboração 

protocolada anualmente entre a Câmara Municipal e todas as Freguesias do Concelho de 

Odemira teve início em 2001, sendo agora proposto o reforço da sua transparência, com a 

revisão de critérios e objetivos, a introdução de novas competências, bem como o acréscimo 

global de recursos financeiros a todas as Freguesias.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que no Programa de Governação “Por 

Odemira 21/25” é vertida na sua visão estratégica que “a promoção da qualidade de vida para 

todos assente em três projetos distintos”, dos quais se destacam os seguintes:  ----------------------  

 ----------- 1. Serviços municipais mais eficientes, mais facilmente acessíveis, mais transparentes 

e que se relacionem com os atores locais de forma articulada e sempre numa lógica de 

complemento positivo. Este projeto assenta valorização dos trabalhadores, no reforço das 

equipas e no aprofundamento da relação de parceria com as Juntas de Freguesia. ------------------  

 ----------- 2. Trabalho conjunto entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia para 

valorização e qualificação dos espaços públicos urbanos e rurais, fomentando o sentimento de 

bem-estar das populações na fruição dos mesmos.  ------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta do Auto de Transferência de 

Recursos do Município para as Juntas de Freguesias, tendo como suporte legal o Decreto Lei 

n.º 57/2019, de 30 de abril, o n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e os 

artigos 24.º e 32.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e, bem assim, a 

remessa do assunto para efeitos de apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos 

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

 ---------- Apreciado o assunto, foi aprovado por unanimidade.” ---------------------------------------  

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

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

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

voto a favor do eleito pela Coligação Juntos Para Cumprir Odemira, um voto a favor do eleito 

pelo Bloco de Esquerda, um voto a favor da eleita pela Iniciativa Liberal e uma abstenção do 

eleito pela Coligação Juntos Para Cumprir Odemira, quando estavam presentes trinta e um 

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

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

 ---------- Esgotando-se o prazo horário (meia noite e trinta minutos) estabelecido nos números 

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

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

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

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

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

se realizará no dia um de julho, conforme constava na respetiva convocatória, onde será dada 

continuidade ao tratamento dos assuntos agendados no Período da Ordem do Dia, ou seja, o 

ponto número um e do ponto três ao dezoito. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por consenso. --------------------------  

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

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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por encerrada a reunião era meia noite e quinze minutos do dia vinte e cinco de junho do 

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

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. ----------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

  

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

 

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


