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 --------- ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

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

DE DOIS MIL E ONZE: -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Cabecinha, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada apenas pelo senhor Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do 

número um do artigo quadragésimo nono e da alínea b) do número um, do artigo 

quinquagésimo quarto da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que 

veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo 

quarto do respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------  

 ------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:  --------------------  

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

 --------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Acta da Sessão Ordinária de 25/02/2011; -------  

 --------- Ponto dois: Apreciação de Expediente; ---------------------------------------------------------  

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

 --------- a) Relatório Anual de Actividades - 2010 da CPCJ de Odemira. ----------------------------  

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

 --------- Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do art. 53º da Lei n.º 169/99 

de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 5-A/2002 de 11/01: apreciação; ------------  

 --------- Ponto dois: Prestação de Contas 2010: apreciação e deliberação; --------------------------  

 --------- Ponto três: 4ª Modificação Orçamental – 2011: 2ª Revisão ao Orçamento da Receita, 

2ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª Revisão ao Plano de Actividades Municipal (PAM) e 
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3ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimento (PPI): apreciação e deliberação; -----------------  

 ---------- Ponto quatro: Declaração de Interesse Público Municipal – Projecto ETAR de 

Milfontes: apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Protocolo de Cooperação entre o Município de Odemira e a Associação 

de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação; ---------------------  

 ---------- Ponto seis: Projecto Educativo Municipal: apreciação e deliberação; ----------------------  

 ---------- Ponto sete: Designação de quatro pessoas de entre os cidadãos eleitores, para a 

composição da Comissão Alargada, da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do 

Concelho de Odemira; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: Eleição dos dois Presidentes das Juntas de Freguesia (Efectivo e 

Substituto) para integrarem a composição do XIX Congresso da Associação Nacional 

Municípios Portugueses, nos termos do n.º 2 do artigo 6º dos Estatutos da ANMP e da alínea a) 

do artigo 2º do Regulamento do XIX Congresso. ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos a senhora Presidente da Assembleia 

Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou 

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

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

senhores Abílio José Guilherme Béjinha, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, António 

Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Carlos Manuel Simões Carvalho, Cláudia Isabel Neves 

Pacheco da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, Dinis Manuel Campos Nobre, Eduardo 

Abrantes Francisco, Florival Matos Silvestre, Hélder Ledo António, Helena Maria Theodora 

Loermans, Humberto Inácio da Encarnação, Idálio Manuel Guerreiro Gonçalves, Joana Nunes 

Cortes de Matos Figueira, João Miguel Nobre Rebelo dos Reis, João Palma Quaresma, José da 

Silva Valério, José Gabriel Rodrigues Opanashchuk Lourenço, José Júlio Rosa de Oliveira, 
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José Vieira Ramos, Leonel Nunes Rodrigues, Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Matos 

Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias Pereira, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço 

da Silva Santa Bárbara, Mário Neves Páscoa Conceição, Natália Maria Rocha de Brito Pacheco 

Cabecinha, Nazário Duarte Viana, Paulo Jorge Dias Reis e Vanda Maria dos Santos Benito da 

Silva Ribeiro e, a ausência dos senhores José Manuel dos Reis Guerreiro, Presidente da Junta 

de Freguesia de São Teotónio, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel José Pereira 

Guerreiro Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia, Márcia Cristina Viana Silva 

Inácio, Paula Cristina dos Santos Custódio, Sónia Alexandra Martins Raposo e Vanessa Isabel 

Luz Palma Águas de Almeida. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da referida Câmara Municipal, Sónia Isabel Nobre 

Correia, Vereadora eleita pelo Partido Socialista e Cláudio José dos Santos Percheiro, Vereador 

eleito pela Coligação Democrática Unitária. --------------------------------------------------------------  

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

relativamente à sessão ordinária que se realizou no dia vinte e cinco de Fevereiro do corrente 

ano, não havia qualquer falta injustificada. Em relação à reunião da Comissão Permanente para 

a divulgação da Assembleia Municipal que se realizou no dia trinta de Março do corrente ano 

também não havia qualquer falta injustificada. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

que não tinham comparecido à última convocatória para o efeito e cuja acta ficará arquivada no 

maço de documentos da presente sessão. ------------------------------------------------------------------  

 ----------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:  ----------------  

 --------- Interveio o senhor Francisco Lampreia, residente na freguesia de Vila Nova de 
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Milfontes que em nome da Associação de Moradores das Brunheiras, Galeado, Foros da 

Pereira, Pereirinha e Aldeia Bugaga, apresentou o Abaixo-Assinado que seguidamente se 

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

 ---------- “PELO DIREITO À MOBILIDADE, COM VIAS DE ACESSO CONDIGNAS, 

PARA TODA A POPULAÇÃO DA FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES! --------  

 ---------- Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira. ----------------  

 ---------- Em resultado da assembleia desta Associação de Moradores, que decorreu no dia 21 

de Fevereiro de 2011 e que contou com uma adesão bastante significativa, foram denunciadas 

pelos presentes, as grandes dificuldades de deslocação, de e para as suas casas, bem como todos 

os grandes incómodos provocados pelo péssimo estado das vias de acesso e que são, entre 

outros: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Impossibilidade de recolha de alguns alunos nas suas casas, por parte dos serviços 

autárquicos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Danos constantes provocados nas viaturas.---------------------------------------------------  

 ----------  - Dificuldades para o acesso a viaturas de socorro. -------------------------------------------  

 ----------  - Impossibilidade de abrir as janelas das casas bem como de colocar roupa a secar 

durante o tempo seco, devido ao pó. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Necessidade de pinturas todos os anos devido ao estado em que ficam as casas. ------  

 ---------- Ficou então decidido em Assembleia a realização deste abaixo-assinado para 

reivindicar a resolução desta grave situação. Estamos cientes das dificuldades económicas que 

o nosso país atravessa mas trata-se da resolução de um problema bastante antigo e que carece 

de solução urgente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vêm então os subscritores solicitar, à Câmara Municipal de Odemira, que sejam 

tomadas todas as medidas necessárias para que sejam asfaltados todos os acessos às áreas de 

núcleo urbanos da freguesia, onde vivem várias famílias, para que finalmente seja resolvido 
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este grave problema que assola esta população há já tantos anos.” ------------------------------------  

 ------ Seguidamente questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal acerca da notícia 

sobre a eventual impossibilidade de colocação de água nas habitações situadas nos núcleos 

urbanos existentes nas Alpenduradas, na freguesia de Vila Nova de Milfontes. Relembrou ainda 

ao senhor Presidente da Câmara Municipal que a urgência da construção daquele sistema de 

abastecimento de água tinha como principal motivo a resolução do problema de saúde pública 

causado pela existência de um elevado número de fossas junto a poços de água. -------------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou relativamente ao 

abaixo-assinado apresentado que iria averiguar conjuntamente com a Junta daquela Freguesia o 

que poderia ser feito, relembrando que não seria possível financeiramente efectuar toda a 

pavimentação no imediato como era solicitado, sendo necessário estabelecer prioridades. --------  

 ------ Em relação à água, informou que o Município de Odemira tinha vindo a proceder ao seu 

abastecimento nas zonas mais problemáticos, cujos terrenos estivessem na posse do Município 

e os acessos públicos existentes fossem evidentes. Relembrou ainda que a Alpendurada era uma 

propriedade privada, onde existiam alguns problemas jurídicos relativamente à natureza de 

algumas construções implantadas e, por esse motivo, estavam a efectuar uma avaliação do 

problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

 --------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE VINTE E CINCO DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE: Uma vez que 

todos os presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, 

que foram previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi por isso 

dispensada a sua leitura e imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------------  
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 ---------- Interveio o senhor Manuel Coelho que sugeriu as seguintes alterações: na décima 

quarta página, na oitava linha, onde se lia: “…que apresentou a Moção que seguidamente se 

transcreve na íntegra:”, devia-se ler: “que apresentou a Moção, em representação do Grupo do 

Partido Socialista, que seguidamente se transcreve na íntegra”; na décima sexta página, na 

segunda linha, onde se lia: De entre as condições essências esperadas…”, devia-se ler: “De 

entre as condições essenciais esperadas…”. Estas propostas de alteração foram aprovadas por 

consenso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, foi o texto definitivo daquela acta colocado à 

votação, tendo sido aprovado por maioria, com quinze votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia Municipal. --  

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

embora todos os presentes se encontrassem munidos de fotocópias dos mapas-resumo da 

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária, a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal colocou os respectivos originais à disposição de eventuais interessados, 

para melhor esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- a) Relatório Anual de Actividades - 2010 da CPCJ de Odemira. -----------------------  

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal realçando a presença da 

Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira, 
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convidada a apresentar o trabalho desenvolvido em 2010, pelo que sugeriu que o ponto número 

três começasse por aquela apresentação e, posteriormente, passar-se-ia às intervenções dos 

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

 --------- Não havendo qualquer oposição, a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

convidou a senhora Carmo Gamas a apresentar o trabalho desenvolvido pela Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Odemira (C.P.C.J.O.), tendo em conta o ofício enviado por 

aquela entidade e recepcionado por este Órgão no dia vinte e nove de Março do corrente, com a 

entrada número setenta e quatro. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Carlos Carvalho que perguntou em que situação se encontrava a 

questão referente aos jovens alemães que se encontravam em algumas famílias de acolhimento 

no concelho de Odemira, pagas pelo Estado Alemão. Relembrou que, no ano anterior, aquele 

assunto já tinha sido abordado aquando da apresentação do Relatório de Actividades daquela 

Comissão, uma vez que, se tratavam de jovens problemáticos em termos de comportamento. ---  

 ------ Por último, referiu que apesar de ser natural de Angola, era Português e, nesse sentido, 

manifestou o seu descontentamento quando no decorrer daquela apresentação tinha sido feita 

uma referência negativa ao povo Búlgaro, residente na freguesia de São Teotónio. ----------------  

 --------- Interveio o senhor João Quaresma que corroborou da anterior intervenção, 

considerando que não deveria ser feita qualquer referência a grupos de cidadãos, 

independentemente da sua proveniência, como “ os Búlgaros” ou “os Romenos”. Disse ainda 

que deveria existir algum cuidado e trato em relação a essa questão, porque estavam a falar de 

pessoas. Perguntou também se a Comissão desenvolvia algum trabalho junto daquela 

comunidade estrangeira que vivia em São Teotónio, designadamente em termos de 

sensibilização, abordagem pedagógica e acompanhamento permanente, no sentido de 

minimizar todas as problemáticas identificadas.  ---------------------------------------------------------  

 ------ Considerou ainda que durante aquela apresentação tinham sido mencionados muitos 
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números e indicações estatísticas que careciam de uma análise mais profunda. Relembrou que 

numa perspectiva macro, as problemáticas identificadas traduziam-se em problemas sociais que 

revelavam graves carências económicas e culturais. -----------------------------------------------------  

 ----------  Interveio a senhora Cláudia Silva que questionou se a referência aos casos arquivados 

significava a ausência de risco para a criança em causa. Perguntou ainda se nos casos de 

violência doméstica a Comissão prestava apoio também à mãe ou seria apenas à criança. --------  

 ---------- Interveio a senhora Carmo Gamas que relativamente aos jovens alemães disse que 

tinha sido solicitado à Comissão um relatório sobre o assunto, que foi posteriormente entregue 

ao Ministério Público. Referiu ainda que a sua referência à população Búlgara residente em São 

Teotónio não tinha sido feita numa perspectiva discriminatória, mas apenas de informação, uma 

vez que se tratava de uma comunidade que tinha vindo a trazer alguns problemas à população 

daquela freguesia. Referiu ainda que a maior parte daqueles problemas eram oriundos de 

questões culturais, designadamente devido ao facto das crianças não frequentarem a escola. -----  

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que solicitou alguns 

esclarecimentos acerca do funcionamento daquela Comissão, designadamente em termos de 

acompanhamento dos processos, uma vez que tinha conhecimento que, numa determinada fase, 

o processo deixava de ser tratado no âmbito da Comissão para passar para outros entidades.-----  

 ---------- Interveio novamente a senhora Carmo Gamas esclarecendo que a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens funcionava em duas modalidades, Alargada e Restrita, sendo na 

última efectuada toda a gestão processual. Revelou também que, quando era efectuada uma 

sinalização, procediam à abertura do respectivo processo na reunião da Comissão Restrita, à 

sua distribuição pelos gestores de caso e ao primeiro contacto junto dos pais ou representantes 

legais da criança ou menor em causa, uma vez que só poderia actuar com o seu consentimento; 

caso contrário o processo seria encaminhado para o Ministério Público. Disse também que, 

numa segunda fase do processo, seria efectuada uma avaliação de diagnóstico, com a 
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solicitação de informações a várias entidades, designadamente à Guarda Nacional Republicana, 

à Segurança Social, às escolas, entre outras, culminando com o arquivamento do processo, caso 

não existisse realmente perigo para a criança ou com a assinatura do acordo de promoção e 

protecção e a aplicação da respectiva medida, caso existisse risco. Informou ainda que aquela 

medida seria revista a três ou a seis meses consoante a gravidade da situação. ----------------------  

 ------ Referiu ainda, em relação às acções promovidas pela Comissão junto da comunidade 

Búlgara em São Teotónio, que tinham efectuado várias reuniões com os Serviços de 

Estrangeiros e Fronteiras, com as escolas, com a Guarda Nacional Republicana e que seria 

implementada na escola uma turma com um programa específico para aquelas crianças de 

modo a incentivá-las a frequentar a escola. Referiu ainda que tinham uma pareceria com a 

TAIPA, no projecto “NaMira” cujo objectivo era o acompanhamento daquelas famílias. ---------  

 ------ Por último, informou que, nos casos de violência doméstica, o acompanhamento, se 

necessário, era dado também à família e que a Comissão contava com o apoio do Núcleo de 

Investigação e Apoio à Vítima da Guarda Nacional Republicana. -------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que congratulou a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Odemira, pelo trabalho desenvolvido e felicitou a Presidente daquela 

Comissão pela apresentação daquele relatório, considerando que tinha efectuada uma exposição 

calma, serena e muito clara. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerou ainda que se tinha feito muito pelas crianças e jovens do país e 

especificamente no concelho de Odemira e, nesse sentido, a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens preenchia as funções e finalidades para as quais tinha sido criada. Relembrou 

também que aquela Comissão tinha sido constituída no ano de dois mil e cinco, por alguma 

“pressão” da Assembleia Municipal, junto do Executivo Municipal, que aderiu àquela 

iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------  Por último, revelou ainda que sempre tinha convivido com a população Africana e que 
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nunca se tinha sentido discriminado e que nunca tinha discriminado ninguém ao referir-se a 

outras nacionalidades, pelo que não compreendia o porquê de alguns membros desta 

assembleia terem ficado ofendidos quando, durante a apresentação, foi referida a comunidade 

Búlgara, considerando que o termo utilizado não teve qualquer intenção ofensiva. -----------------  

 ---------- Interveio novamente o senhor João Quaresma dizendo que, sempre que falassem de 

problemas sociais e que se tivessem de referir nacionalidades, referissem todas, porque estavam 

a falar de pessoas residentes no concelho de Odemira. Reconheceu ainda o papel importante 

que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Odemira desempenhava e não pretendia 

passar por depreciador da sua actividade. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

referindo que, na sua freguesia, existiam vários cidadãos estrangeiros, designadamente ingleses, 

luso-belgas e alemães; salientou que as crianças estrangeiras frequentavam a escola e nunca 

tinha havido qualquer tipo de problemas com aquelas comunidades. ---------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o senhor Carlos Carvalho que congratulou a Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Odemira pelo trabalho desenvolvido e que era membro do 

Conselho Municipal de Segurança de Odemira. Numa reunião daquele órgão tinham sido 

abordados os problemas existentes na freguesia de São Teotónio com as comunidades 

estrangeiras, tendo sido comunicado pelo senhor Comandante do Destacamento Territorial da 

Guarda Nacional Republicana que as questões eram essencialmente culturais e que se prendiam 

fundamentalmente com a sua integração. ------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, referindo-se às parcerias que a Comissão tinha, especificamente, a 

estabelecida com a TAIPA, perguntou se ela tinha, por base, apenas os psicólogos daquela 

associação, questionando, em que condições funcionava aquela associação, e se o seu 

financiamento era efectuado através do Município de Odemira. Em relação ao projecto 

“NaMira”, informou que os pais das crianças em causa apenas foram chamados a estar 
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presentes numa única reunião. -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal chamando a atenção para que 

o senhor deputado municipal não se desviasse do assunto em causa. Referiu ainda que o 

projecto “NaMira” é um programa de desenvolvimento de competências pessoais e sociais, que 

estava a ser aplicado no concelho de Odemira, pelo segundo ano consecutivo, à semelhança do 

projecto Simetrias, com o objectivo de colmatar as lacunas existentes nestes domínios. ----------  

 --------- Interveio novamente a senhora Carmo Gamas que enalteceu o apoio prestado pelo 

projecto “NaMira”, designadamente em relação à problemática do abandono e absentismo 

escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor José Júlio Oliveira  referindo que, como residente em São Teotónio, 

conhecia os problemas daquelas comunidades e nunca tinha presenciado qualquer tipo de 

discriminação. Revelou, ainda, que tinha participado em muitas reuniões onde falavam dos 

problemas existentes e os mesmos eram identificados consoante a comunidade em causa, 

considerando que esse procedimento não era ofensivo. Ainda, sobre este assunto, relembrou 

que o senhor Carlos Carvalho também tinha iniciado a sua intervenção fazendo uma referência 

a uma comunidade específica, a alemã. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal referindo que não via qualquer 

problema em identificar a comunidade, ao falar das suas problemáticas; só era possível 

ultrapassar as mesmas, identificando a sua origem. ------------------------------------------------------  

 ------ Em relação ao eventual financiamento do TAIPA por parte do Município de Odemira, 

disse que aquela associação era tratada da mesma maneira como todas as existentes no 

concelho de Odemira, relembrando que todos os protocolos estabelecidos eram aprovados pelo 

Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo mais intervenções sobre o Relatório de Actividades da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens de Odemira, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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este assunto por encerrado, agradecendo a presença da senhora Carmo Gamas e formulando 

votos de continuação de um bom trabalho. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, deu-se continuidade ao tratamento deste ponto de “Assuntos de 

interesse para o concelho”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Cláudia Silva que informou que tinha havido recentemente uma 

reestruturação nos cuidados de saúde primários no concelho de Odemira, ao nível do 

funcionamento do Centro de Saúde de Odemira e das respectivas Extensões de Saúde. Referiu 

que tinham sido criadas duas Unidades, consoante os cuidados de saúde prestados, 

designadamente: a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, coordenada pela doutora 

Alda João e que abrangia as consultas de enfermagem e de medicina dos vários programas de 

saúde; a Unidade de Cuidados na Comunidade, coordenada pela enfermeira Conceição, que 

prestava cuidados de saúde e apoio psicológico e social na comunidade ou ao domicílio, junto 

das pessoas mais vulneráveis e em situação de maior risco e dependência. Disse ainda que as 

Unidades estavam dependentes do Director Executivo da Zona Litoral do Alentejo, doutor 

Paulo Espiga, cuja Direcção se encontrava sedeada em Alcácer do Sal. ------------------------------  

 ------- Revelou também que a Unidade de Cuidados na Comunidade tinha sido seleccionada 

para um prémio de boas práticas a nível nacional, devido ao projecto que estava a desenvolver 

com a unidade móvel, tendo inclusivamente sido convidada a apresentar aquele projecto em 

várias localidades. Referiu que aquele sucesso devia-se também à Câmara Municipal de 

Odemira e às respectivas Juntas de Freguesia que tinham sido incansáveis na sua 

disponibilidade e colaboração. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, perguntou em que situação se encontrava o Banco de Voluntariado. ------------  

--------Interveio a senhora Maria Luísa Palma que, em nome dos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a seguinte Moção: ----------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- “MOÇÃO  -------------------------------------------------------------  
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 --------- Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1. O 1º de Maio comemora-se em Portugal desde 1890, a partir da participação de 

representantes de Associações Operárias num Congresso em Paris em 1889, que o declarou 

como Dia Mundial do Trabalho, em homenagem à luta dos trabalhadores dos Estados Unidos 

da América por melhores condições de trabalho e pelas oito horas de trabalho diárias; ------------  

 --------- 2. Desde essa data, o movimento operário português não deixou de se associar à luta 

dos operários de todo o mundo, tendo sido marcado, durante o período da ditadura fascista, por 

acções de luta por melhores condições de vida, contra as injustiças sociais e em defesa das 

liberdades coarctadas ao povo português; -----------------------------------------------------------------  

 --------- 3. A Constituição das República consagra como direitos fundamentais o acesso 

universal ao trabalho, a segurança no emprego, o direito à greve, a contratação colectiva, a 

liberdade sindical, “a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, 

observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma 

existência condigna; b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de 

forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a 

vida familiar; c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde; d) Ao 

repouso e ao lazer, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias 

periódicas pagas; e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em 

situação de desemprego; e) À assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de 

trabalho ou de doença profissional.”, conforme se encontra expresso no seu artigo 59º; -----------  

 --------- 4. São mais de 600 mil as pessoas que se encontram desempregadas em Dezembro de 

2010, correspondendo a mais de 11% da população activa, a taxa de desemprego entre os 

jovens era, então, de 23%, sendo cada vez maior a insegurança no emprego e, cerca de 20% dos 

trabalhadores por conta de outrem empregados encontravam-se com contrato a prazo, os 

horários de trabalho revelam uma crescente desregulamentação, agravando as condições de 
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trabalho, sendo cada vez mais frequentes e intensos os ataques aos direitos dos trabalhadores; --  

 ---------- 5. O Concelho de Odemira tem actualmente o maior número de desempregados no 

Distrito de Beja, de acordo com os números públicos do Centro de Emprego; ----------------------  

 ---------- 6. Assiste-se ao agravamento do custo de vida e ao avolumar das injustiças sociais, 

sendo cada vez mais os portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza; -----------------------  

 ---------- 7. Assiste-se à destruição e privatização dos sectores públicos fundamentais, como a 

saúde e a educação; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. A comemoração do 1º de Maio adquire maior actualidade, repondo de novo, na 

ordem do dia, as reivindicações dos trabalhadores portugueses que, em 1890, começaram a 

comemorar o 1º Maio, pelo direito ao trabalho e a consagração de um horário de 8 horas de 

trabalho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. O 1º de Maio é um dia de festa, mas também um dia de luta contra o desemprego e 

a precariedade, contra a exclusão e a perda de direitos, e de reafirmação do direito a uma vida 

digna. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 29 de Abril de 2011, saúda o 1º de 

Maio e apela à participação de todos os trabalhadores nesta jornada de luta, manifestando o seu 

apoio e solidariedade para com a luta dos trabalhadores e condenando os ataques aos direitos 

dos trabalhadores levados a cabo pelos sucessivos governos que conduziram à miséria, aos 

baixos salários e ao desemprego de milhares de trabalhadores portugueses. -------------------------  

 ---------- Os Eleitos da CDU, ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- NOTA: A moção após aprovação pela Assembleia Municipal dever ser enviada para: --  

 ----------  - União dos Sindicatos do Distrito de Beja -----------------------------------------------------  

 ----------  - U.G.T. – Lisboa-----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - C.G.T.P. – Lisboa.” ------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Interveio a senhora Helena Loermans que em nome da senhora Izabel Maria Martinho 

veio alertar o senhor Presidente da Câmara Municipal para o facto dos serviços relacionados 

aos espaços verdes estarem a utilizar insecticidas nos jardins públicos, o que considerava 

extremamente perigoso. Informou ainda que, no dia trinta e um de Março, o cão daquela 

munícipe faleceu vítima de envenenamento quando, no jardim perto da sua casa, colocaram 

insecticida Piretroide na relva. Alertou ainda para o facto de aquele jardim ser frequentado 

diariamente por crianças. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Seguidamente, sugeriu aos presentes que, nas impressões de documentos, passassem a 

utilizar a impressão sustentável “Ecofonte”. Este software permitia poupar cerca de vinte e 

cinco por cento de tinta ou toner, o que contribuiria para a preservação do ambiente e 

diminuiria os custos e os encargos na aquisição daquele material.-------------------------------------  

 ------ Por último, felicitou a Escola Secundária de Odemira por ter recebido mais um prémio, 

uma vez que o aluno António Almeida, do décimo segundo ano, tinha recebido naquela data, 

em Lisboa, o segundo lugar do Prémio Católica Engenharia, Inovação e Sustentabilidade, com 

o Projecto “Energia Portátil”, baseado na capacidade de gerar energia eléctrica a partir do 

vento. Felicitou ainda os alunos que tinham criado o projecto “Farejando” que, para além de 

criarem um Grupo no Facebook, tem vindo a desenvolver esforços na adopção dos cães do 

canil municipal, apoiando aqueles animais. ---------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho, referindo-se à ponte provisória em Odemira, 

congratulou-se pelo facto da mesma não estar a proporcionar qualquer problema em termos de 

congestionamento do trânsito. Ainda, sobre este assunto, sugeriu que deveriam ser criadas as 

condições necessárias, em termos de passeios e passadeiras, para que as pessoas que fizessem a 

travessia a pé, designadamente as residentes no bairro das Barreiras Vermelhas, pudessem 

efectuá-la com o máximo de segurança. -------------------------------------------------------------------  

 ------ Referindo-se ao Novo Mapa Judiciário, relembrou que tinha sido aprovada por 



-16- 
29-04-2011 

unanimidade na Câmara Municipal de Odemira, uma Moção que revelava os problemas que a 

população de Odemira sentia em relação àquela questão. Revelou ainda que, recentemente, 

tinha sido realizado um Colóquio em Santiago do Cacém para debater aquele tema, com a 

participação de advogados, juízes, funcionários dos tribunais e autarcas, entre outros. Felicitou 

os autarcas de Odemira, especialmente o senhor Presidente da Câmara Municipal, pela forma 

dinâmica como tinham apresentado as preocupações da população de Odemira naquele 

colóquio, sensibilizando os presentes para o problema da distância. ----------------------------------  

 ------- Por último, felicitou o Município de Odemira pela criação do G.A.E.L. – Gabinete de 

Apoio ao Eleito Local, referindo que se tratava de um projecto há muito almejado. ----------------  

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

Maria, que considerou pertinente o assunto colocado pelo senhor Manuel Coelho, relativamente 

à mobilidade dos moradores do bairro das Barreiras Vermelhas na travessia da ponte 

provisória.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Perguntou ainda em que situação se encontrava o arranjo do Skate parque, os passeios de 

acesso à Unidade de Cuidados Continuados e o Saneamento Básico da Bemposta e do bairro 

das Barreiras Vermelhas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Informou também que, no largo da avenida Sacadura Cabral, tinha sido colocada apenas a 

sinalização horizontal para orientação do trânsito, faltando a sinalização vertical, considerando 

que esta seria mais respeitada pelos automobilistas. -----------------------------------------------------  

 ------- Por último, referiu que o Mercado Municipal estava abandonado e que os poucos 

comerciantes existentes se queixavam da venda ambulante, que estava a ser efectuada 

constantemente no parque de estacionamento junto ao restaurante “O Tarro”. ----------------------  

 ---------- Interveio o senhor Carlos Carvalho, eleito pelo Bloco de Esquerda que apresentou a 

seguinte Declaração Política: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “Declaração Política ------------------------------------------------------  
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  --------------------------- DEFENDER ABRIL, SEMPRE! --------------------------- ------------------  

 --------- Quatro dias após uma data de enorme relevância para a história recente de Portugal – o 

25 de Abril – os eleitos e as eleitas de Odemira reúnem-se em Assembleia Municipal. A 

simples possibilidade de aqui estarmos, de defendermos livremente as nossas opiniões e 

propostas, por muito diferentes e contraditórias que sejam, é consequência desse acto generoso 

que, em 1974, restituiu a Liberdade e a Democracia ao Povo Português. O que daí resultou 

espelha-se nos direitos, nos avanços, nas vidas de um Povo que estava amordaçado, privado da 

sua dignidade e do direito de escolher o futuro. ----------------------------------------------------------  

 --------- 37 anos depois desse 25 de Abril de 1974, o Povo Português vive, sem margem para 

dúvida, o momento mais crítico e difícil. Acossado nos seus direitos, instado a sacrifícios 

incompreensíveis, impondo-se-lhe o pagamento de uma dívida que não contraiu, vivemos hoje 

um clima de chantagem, de incerteza e de enorme injustiça. -------------------------------------------  

 --------- Os Vampiros de que falava o Zeca levantam a cabeça. Vieram de mansinho, jogaram 

na roleta das bolsas, encheram-se de lucros; não satisfeitos, jogaram mais e mais com as nossas 

vidas, criaram offshores para fugir ao fisco e promover negócios fraudulentos, especularam, 

faliram bancos; e agora, apresentam a factura ao Estado, a todos nós. --------------------------------  

 --------- Os governos desgovernaram, fecharam os olhos, foram cúmplices, manipularam e 

preparam-se para continuar a chantagem da inevitabilidade do rotativismo ou o caos. Os 

vampiros têm nome e estão todos os dias nas manchetes dos jornais, na abertura dos telejornais; 

aterraram em Portugal para sugar sem contemplações os mais desprotegidos. ----------------------  

 --------- As tristes siglas escondem nomes, famílias, gente ávida de lucro, gananciosos e 

agiotas: PEC1, 2, 3, 4, BPN, BPP, BCE, PPP, FMI. Governos PS e PSD, com ou sem o CDS, 

têm dado cobertura a esta gigantesca fraude que ateou uma crise económica e financeira, 

asfixiante para milhões de portugueses e portuguesas de todas as idades e com diferentes 

formações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Hoje, como há 37 anos, o 25 de Abril convoca-nos de novo a lutar contra o fatalismo. 

Muita gente descontente, jovens, trabalhadores e trabalhadoras, pensionistas, pessoas 

organizadas ou não em sindicatos, associações, partidos, por duas vezes em Março, fizeram 

ouvir os seus protestos, os seus gritos de revolta. O 25 de Abril deu sequência a estas lutas e o 

1.º de Maio trará de novo milhares de pessoas à rua. -----------------------------------------------------  

 ---------- Na próxima campanha eleitoral, nem vale a pena perder tempo a ouvir o habitual rol 

de promessas. As escolhas são claras: ou os mesmos que sempre nos têm desgovernado e cujos 

programas se resumem a três letrinhas apenas – F M I – ou quem, à esquerda, quer mudar o 

destino para construir um futuro de progresso, de incentivo ao investimento produtivo, na 

defesa do trabalho e do direito a um salário e a uma vida dignos.--------------------------------------  

 ---------- Assim, perante esta Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 29 de Abril de 2011, 

o Bloco de Esquerda reafirma os valores do 25 de Abril e a necessidade de lutarmos pela defesa 

da Democracia, do Estado Social, da Justiça, da soberania e da nossa dignidade como povo 

livre e independente há quase nove séculos.” -------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente a senhora Maria Luísa Palma que, referindo-se a um assunto 

abordado numa reunião da Assembleia Intermunicipal da CIMAL, sobre o caravanismo, 

considerou que se impunha com urgência, designadamente no verão, a aplicação de regras ou 

de um regulamento para aquele tipo de actividade. Comparando a caravana a uma casa, 

relembrando que os seus proprietários colocavam-nas sem quaisquer regras ou pagamento, nos 

locais onde mais lhes convinham, ocupando, por vezes, o estacionamento de três ou quatro 

automóveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente ao último 

assunto, informou que o Município de Odemira tinha um Regulamento Municipal de 

Caravanismo, para além de existirem regras nacionais sobre a forma e os locais onde seria 

permitido aquele tipo de actividade. Relembrou ainda que a Guarda Nacional Republicana 
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conhecia essas regras, pelo que considerou que se tratava apenas de um problema de autoridade 

e, nesse sentido, deveriam promover uma fiscalização mais eficaz. Referiu ainda que, no 

concelho de Odemira, existiam, inclusivamente, vários parques de campismo licenciados onde 

era permitido o caravanismo e, bem assim, informou que não concordava com a criação de 

zonas de parqueamento em espaços públicos para as caravanas. ---------------------------------------  

 ------ Ainda sobre esta questão, referiu que frequentemente eram retiradas as barreiras 

delimitadoras de estacionamento em determinadas zonas junto à costa, pelo que, a nível do 

Polis, estava previsto o balizamento mais eficaz daquelas zonas, condicionando o 

parqueamento das viaturas.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Referiu ainda que iria, no inicio da próxima semana, reunir com os serviços responsáveis 

pelo espaços ajardinados, do Município de Odemira, para verificarem a questão da aplicação 

dos produtos na relva, uma vez que, o produto usualmente aplicado era biológico e não era 

nocivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação ao Novo Mapa Judiciário, disse que se tratava de uma questão que não era de 

fácil resolução. Referiu que, após a aprovação da Moção na Câmara Municipal, tinha estado 

presente numa reunião no Conselho Geral do Tribunal do Litoral Alentejano, onde o assunto 

foi debatido e onde tentaram sensibilizar os presentes para a problemática existente em relação 

ao Município de Odemira. Ainda sobre este assunto, lamentou que a Delegação da Ordem dos 

Advogados em Odemira, tivesse enviado para o Tribunal da Comarca de Santiago do Cacém 

um parecer sobre o Novo Mapa Judiciário e, até à data, ainda não tivesse dado conhecimento 

do mesmo à Câmara Municipal de Odemira. --------------------------------------------------------------  

 ------ Referiu ainda que iria verificar, junto dos respectivos serviços do Município de Odemira, 

em que situação se encontrava a reparação do Skate parque, da sinalização vertical e dos 

passeios de acesso à Unidade de Cuidados Continuados. Quanto ao Saneamento Básico da 

Bemposta e do bairro das Barreiras Vermelhas informou que estava a decorrer os testes de 
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funcionamento e tinha sido necessário efectuar alguns trabalhos complementares no sistema do 

bairro das Barreiras Vermelhas, o qual passaria para a gestão da empresa Agda – Águas 

Públicas do Alentejo, S.A. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto à venda ambulante, disse que já tinha alertado a Guarda Nacional Republicana e a 

fiscalização municipal para uma actuação mais efectiva.------------------------------------------------  

 ------- Por último, disse que o Banco de Voluntariado estava dependente de uma reunião 

solicitada à responsável pelo Banco Nacional de Voluntariado. Referiu ainda que iria, junto da 

empresa Estrada de Portugal, verificar tecnicamente uma solução para a travessia dos peões 

entre a ponte metálica provisória e o bairro das Barreiras Vermelhas.  -------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou os presentes 

que a sessão ordinária prevista para o dia vinte e quatro de Junho do corrente ano, era 

antecipada para o dia vinte e um do mesmo mês. Ainda em relação a esta sessão, questionou o 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar sobre a eventual realização da 

sessão naquela freguesia, tendo o mesmo anuído ao pedido. Perguntou ainda ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, se poderia realizar a sessão da Assembleia 

Municipal agendada para Setembro do corrente ano naquela freguesia, tendo o mesmo 

concordado com o solicitado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Informou também os presentes que, de acordo com o resultado da reunião da Comissão 

Permanente para a divulgação da Assembleia Municipal, realizada no passado dia trinta de 

Março, para definir aspectos relacionados com o funcionamento daquela Comissão, 

excepcionalmente, não tinha sido elaborada a Folha da Assembleia referente àquela sessão. -----   

 ------- Seguidamente, colocou à discussão e votação a Moção apresentada pela Coligação 

Democrática Unitária, tendo sido solicitado pelo senhor João Rebelo dos Reis um intervalo de 

cinco minutos para debaterem o texto do documento em causa. Em face do exposto e, não 

havendo qualquer oposição ao solicitado, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, nos 
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termos da alínea a) do número um do artigo vigésimo primeiro do Regimento dos Membros 

deste Órgão, interrompeu a sessão para um intervalo de dez minutos. --------------------------------  

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

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis informando os presentes que, os eleitos pelo 

Partido Socialista, tinham tentado obter um consenso relativamente ao texto da Moção 

apresentada pela Coligação Democrática Unitária. Como tal não foi possível, os eleitos pelo 

Partido Socialista iriam votar contra esta moção. ---------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma, lamentando, que não tivessem chegado a um 

consenso, pois não poderiam retirar aspectos que consideravam verdadeiros. Relembrou ainda 

que, tendo em conta que a Moção, se aprovada, seria enviada aos sindicatos, uma simples 

abstenção poderia ajudar. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Quaresma que lamentou a tomada de posição dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista e considerou que a Moção era clara no seu conteúdo e todos 

tinham sofrido com as medidas que estavam a ser implementadas a nível nacional e com todo o 

clima político existente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio novamente o senhor João Rebelo dos Reis que considerava que a Moção era 

clara, da mesma forma como ele tinha sido claro quando indicou os pontos que considerava que 

deveriam alterar. Disse ainda que, tratando-se de uma Moção política, a tomada de posição dos 

eleitos pelo Partido Socialista era, também, nesse sentido, não se tratando de nenhuma questão 

pessoal.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Interveio novamente o senhor João Quaresma que referiu que a sua posição na 

política era sempre pessoal e que, aquilo que afirmava naquele órgão, era a sua conduta. 

Considerou ainda que, separar as coisas, seria impor uma artificialidade prejudicial a todos, 

porque a política estava presente na vida das pessoas e na forma como se geria a sociedade. -----  

 --------- Interveio novamente o senhor João Rebelo dos Reis que referiu que as suas convicções 



-22- 
29-04-2011 

políticas também eram pessoais e, por esse motivo, não estava naquele órgão de uma forma 

artificial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção apresentada pela 

Coligação Democrática Unitária, sobre “O 1º de Maio”, tendo a mesma sido rejeitada por 

maioria, com dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a 

favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista e 

duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, quando 

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

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

 ---------- Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO NÚMERO UM 

DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CENTO E SESSENTA E 

NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE SETEMBRO, COM AS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI NÚMERO CINCO A BARRA DOIS MIL E 

DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: Foi presente o Relatório de Actividades desenvolvidas pelo 

Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um de Fevereiro a trinta e um de 

Março do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da presente sessão. --------   

 ---------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, a senhora Presidente da Assembleia 

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

 ---------- Ponto dois: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos desta 

sessão: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0219-2011 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 ------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº.153/2011-PGO, datada de 05/04/2011, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar os documentos relativos à Prestação de Contas 
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do ano de 2010: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- I – Relatório de Gestão; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- II – Anexos às Demonstrações Financeiras; ----------------------------------------------------  

 --------- III – Mapas de Prestação de Contas; -------------------------------------------------------------  

 --------- IV – Certificação Legal das Contas  -------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se assim, para aprovação do executivo camarário, bem como remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e votação, de acordo com a alínea e) do nº.2 do artigo 

64.º da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. --------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos contra dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e os votos a 

favor dos eleitos pelo Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi apresentada uma Declaração de Voto, pelos eleitos da Coligação Democrática 

Unitária, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 --------- “DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Em 10 de Dezembro de 2009 quando da apreciação das grandes Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de 2010, dizíamos nós que:  ------------------------------------------------------  

 --------- “Pela análise que os documentos nos permitem fazer, concluímos que os mesmos 

retratam a falta de uma estratégia clara e inequívoca, de uma dinâmica prometida mas que não 

se vê e representam um pequeno conjunto de projectos que não resolvem as necessidades, o 

bem-estar e qualidade de vida dos nossos concidadãos, que merecem mais e melhor.” ------------  

 --------- “Dizemos há anos e nestes documentos está bem à vista que, quando a Autarquia 

deixar de ter acesso aos Fundos Comunitários e a possibilidade de fazer mais empréstimos, 

poucas alternativas restarão, aliás, alguns passos já vão sendo dados nesse sentido, já neste 
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Orçamento para o ano de 2010, no qual se propõem vender Património, cobrar aos cidadãos 

mais TAXAS, TARIFAS, IMI, DERRAMA, IRS, etc.” -------------------------------------------------  

 ---------- “Este Orçamento é irreal e está sobrevalorizado em muitos milhões de euros na parte 

da receita.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Com a crise que se instalou no nosso País, o desemprego a aumentar, as falências de 

empresas a crescer, o fosso cada vez maior entre os ricos e os mais pobres, faz com que a 

realidade no nosso Concelho se torne cada vez mais visível.” ------------------------------------------  

 ---------- “Não é correcto que se tente iludir os eleitos e os cidadãos desta forma. A crise existe, 

é profunda e é uma triste realidade que afecta os Odemirenses. Não estamos a viver num mar 

de rosas.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Perante esta situação, como é possível fazerem-se previsões no Orçamento para 2010, 

de que a Câmara vai realizar em vendas de terrenos e arrecadar o valor de mais de 5,5 milhões 

de euros e em venda de prédios no valor de mais de 2 milhões de euros? ----------------------------  

 ---------- Pasme-se, são mais de 7 milhões de euros!” ----------------------------------------------------  

 ---------- “Que consequência tem um acto desta natureza, numa gestão que devia enfrentar a 

realidade e tomar as medidas adequadas e necessárias. Iremos continuar a ouvir em 

determinadas alturas do ano, que nada se pode comprar, adiam-se pagamentos a fornecedores e 

empreiteiros, deixam-se parar obras, viaturas, máquinas, emitem-se requisições no ano 

seguinte, relativas a trabalhos do ano em curso, não se pagam horas extraordinárias a que os 

funcionários têm direito e que estes não se recusam a fazer, a razão será só para que os serviços 

não parem?” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Temos dúvidas que neste Orçamento esteja contemplado na íntegra e para o primeiro 

ano de grandes intervenções do POLIS anunciadas com pompa e circunstância, na Rádio, 

Televisão, Imprensa em geral e outros meios de comunicação, pelo Senhor Primeiro-Ministro - 

José Sócrates, Senhor Ministro do Ambiente e Senhor Presidente da Câmara, a verba a 
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transferir no valor de 1.260.000,00 €, cujo compromisso foi assumido, conforme documentos 

que nos foram oportunamente entregues.” -----------------------------------------------------------------  

 --------- “Pelas razões referidas os documentos em apreciação, a nosso ver, não contêm 

qualquer inovação, não contemplam qualquer estratégia e não se encontram em condições de 

merecerem o nosso voto de confiança.” --------------------------------------------------------------------  

 --------- Os reparos que fizemos naquela altura, perante os documentos da Prestação de Contas 

e o respectivo Relatório hoje em apreciação, falam por si, dando razão aos eleitos da CDU que 

há muito reclamam uma mudança de atitudes, de modo a enfrentar as verdades e resolver os 

problemas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- QUANTO ÀS RECEITAS: -----------------------------------------------------------------------  

 --------- - A previsão de receitas totais para o ano de 2010, corrigidas no decurso do ano para o 

valor de 46.065.218,44 € apenas teve uma execução real no valor de 30.912.386,80€, isto é, 

menos 15 milhões de euros; ----------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  - Quanto às receitas correntes, que inicialmente previam arrecadar 20,8 milhões de 

euros, no decurso do ano esse valor foi corrigido para 21,1 milhões de euros e no final a 

execução foi de 20,2 milhões de euros. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Quase que acertaram em cheio. -------------------------------------------------------------------  

 --------- Aqui, a estratégia, a inovação e as medidas são as mesmas, a prática política é idêntica 

à do Governo do Partido Socialista aumentam-se taxas, tarifas, prestações de serviços e outras 

receitas, pois os cidadãos são quem paga a factura e os gestores estão-se nas tintas para os 

cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aqui, a gestão Socialista, perante os documentos da prestação de contas apresentadas 

quanto à obtenção de receitas correntes, não pode invocar como costuma fazer e dizer, de que 

receberam muito, mas mesmo muito menos do que tinham previsto, pois a diferença é apenas 
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de 2%; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - A primeira grande derrapagem é de facto nas receitas de capital. Para uma previsão 

inicial de obterem 22,5 milhões de euros, no decurso do ano corrigiram para 24,3 milhões de 

euros, tendo a execução final ficado em 10,6 milhões de euros, isto é menos 11,9 milhões de 

euros; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - A segunda grande derrapagem, foi a previsão inicial de obterem na Venda de Bens 

de Investimento (terrenos e escolas) o valor de 7,8 milhões de euros, valor corrigido durante o 

ano para 5,4 milhões de euros e, pasme-se…só foi arrecadado o valor de 79.092,60€. -------------  

 ---------- No momento da aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010, 

referimos que o montante previsto obter de 7,8 milhões de euros não era real e estava 

muitíssimo empolado e, como diz o velho ditado popular “a verdade é como o azeite vem 

sempre ao de cima”; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - A terceira grande derrapagem, é a razão que tínhamos quando refutámos a inscrição 

inicial em orçamento das verbas relativas às Transferências de Capital de 10,1 milhões de 

euros, corrigida durante o ano para 12,5 milhões de euros e a execução final ficou-se por 

apenas 7,8 milhões de euros. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convém referir que neste valor estão incluídos mais de 5 milhões de euros de 

transferência do Orçamento de Estado e que a receita das comparticipações de projectos do 

QREN – Quadro de Referência Estratégico para o período de 2007/2013 foi de 2,7 milhões de 

euros, quando se fizeram previsões de comparticipações de muitos milhões que têm demorado 

ou sido adiados, talvez…quem sabe, à espera de uma ocasião mais propícia; -----------------------  

 ---------- - A realidade e a verdade é outra e, por este caminhar, só se deixam iludir aqueles que 

ainda acreditam em fantasias. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- QUANTO ÀS DESPESAS: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Aqui notámos que a despesa total face ao inicialmente previsto de 43,3 milhões de 
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euros, corrigida durante o ano para 46 milhões de euros, a sua execução foi de apenas 30,8 

milhões de euros, isto é menos 16 milhões de euros; ----------------------------------------------------  

 --------- - Do total das despesas, 19,6 milhões de euros são referentes a despesas correntes que 

representaram 65,7 % da despesa total e, as despesas de capital inicialmente previstas de 22,5 

milhões de euros, que foram corrigidas durante o ano para 24,1 milhões de euros, ficou a sua 

execução em 11,2 milhões de euros, que representam 32,6% do total da despesa.  -----------------  

 --------- Aqui, e quanto às despesas de capital, é notório o desvio previsto inicialmente de 

Aquisição de Bens de Capital que derrapou de uma previsão inicial de 19,7 milhões de euros e 

ficou pela execução de apenas 7,3 milhões de euros o que representa uma execução de apenas 

23,7% em investimentos – obras; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Apesar dos gestores Socialistas falarem e escreverem quanto às grandes necessidades 

existentes no nosso Concelho, esta Prestação de Contas mostra com clareza que não se 

realizaram mais de 60% de investimentos em obras e, que existem algumas obras cuja 

conclusão é sucessivamente adiada, nuns casos talvez por falta de acompanhamento e 

cumprimento da execução física e financeira, noutros, por falta de licenciamentos, etc; -----------  

 --------- - Para as obras que constavam no PPI – Plano Plurianual de Investimentos, como 

referimos na altura, tudo não passava de um conjunto de promessas irreais e nada credíveis, 

veio a confirmar-se. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Afinal tínhamos razão quando dissemos: “Por todo este conjunto de questões e muitas 

outras que aqui poderíamos referir, tais como, a enormidade de projectos inscritos em plano e 

orçamento com verbas irrisórias só para que se diga que está previsto em orçamento tudo é 

irreal”; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Por outro lado, na apreciação que agora fazemos à Prestação de Contas e ao seu 

Relatório, que também na altura própria o dissemos, não existe qualquer correspondência com 

o dinamismo, rigor e transparência prometido. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- Não se manifestou, até ao dia de hoje, numa maior celeridade na apreciação e 

resolução dos processos de obras e outras solicitações dos cidadãos, bem pelo contrário, a 

morosidade nas respostas, as diversas interpretações, pareceres e procedimentos de leis e 

regulamentos são uma constante; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Infelizmente, mais uma vez, se confirmou aquilo de que alguns duvidavam, medidas 

concretas a tomar e tão apregoadas, não chegaram a ser uma realidade. ------------------------------  

 ---------- Continua evidente a falta de qualidade da água que bebemos, a higiene na recolha e 

tratamento de lixos, o parque de máquinas e viaturas em completa degradação, os 

equipamentos e edifícios municipais com falta de conservação, alguns em perfeito estado de 

ruínas, etc, etc; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não tínhamos e não temos qualquer dúvida de que é urgente e necessária uma 

verdadeira mudança na gestão autárquica, que é preciso motivar os trabalhadores do Município, 

os eleitos das Freguesias, a actividade económica, os investidores, os cidadãos, para que se 

corrijam situações menos claras e se preste um serviço de qualidade que é necessário e 

fundamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É por este conjunto de questões que votamos contra. -----------------------------------------  

 ---------- Odemira, 2011.04.07 -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU, ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Cláudio José dos Santos Percheiro,  ----------------------------------------------------------  

 ---------- a) Maria da Piedade Grego Dias Sobral Barradas, ---------------------------------------------  

 ---------- a) António Manuel Assude Ferreira” ------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente o senhor Presidente da Câmara Municipal procedeu a uma explicação 

detalhada da proposta em causa, em suporte power point. ----------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que congratulou o senhor Presidente da Câmara 

Municipal pela apresentação efectuado que permitiu esclarecer, no imediato, algumas das suas 
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dúvidas. Felicitou ainda o Executivo Municipal pela diminuição da dívida a curto prazo. 

Considerou que qualquer situação de endividamento era preocupante, designadamente na actual 

conjuntura económica. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Quanto ao endividamento a longo prazo e tendo em conta que o senhor Presidente da 

Câmara Municipal tinha referido que ainda existia nas contas do Município uma margem de 

trinta por cento, perguntou se o empréstimo para a comparticipação do Polis, que ainda 

aguardava uma resposta por parte do senhor Ministro das Finanças, estava incluído naquela 

margem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor José Gabriel Lourenço, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que referiu que era prática corrente em muitos Municípios empolarem os 

orçamentos através da inscrição da venda de bens de investimento para preverem os 

investimentos e as candidaturas a determinados programas. Disse ainda que, naturalmente, 

quando aqueles bens de investimento não eram vendidos, à semelhança do que acontecera no 

ano transacto, a execução orçamental diminuiria. --------------------------------------------------------  

 ------ Considerou ainda que tinha sido uma agradável surpresa a redução, em cerca de quatro 

milhões de euros, da dívida a curto prazo. -----------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, felicitou o senhor Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal 

pelo esforço efectuado em termos orçamentais, inclusivamente com o corte sofrido em cerca de 

seiscentos mil euros, no âmbito do PEC - Programa de Estabilidade e Crescimento. ---------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a inclusão do 

empréstimo referente ao Polis baixaria a margem do endividamento a longo prazo dos trinta por 

cento para cerca de vinte e cinco por cento. Referiu ainda que de acordo com uma norma no 

Orçamento de Estado do corrente ano, qualquer empréstimo para ser aprovado tinha de ter a 

autorização prévia do Ministro das Finanças e no presente ano ainda não tinha sido concedida 

qualquer autorização a empréstimos das autarquias. Revelou ainda que um empréstimo para ser 
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aprovado pelo Tribunal de Contas tinha de ter aquela autorização e o comprovativo de que o 

Município cumpria o endividamento líquido. Revelou também que relativamente ao 

empréstimo referente ao Polis faltava apenas a autorização do Ministro das Finanças. ------------  

 ------- Quanto à divida a curto prazo informou que a sua diminuição era resultado da redução da 

despesa estrutural que, derivada ao pagamento de indemnizações ao funcionários que estavam a 

concluir os respectivos contratos, seria mais lenta. Revelou ainda que no presente ano estava 

prevista uma verba para indemnizações de cerca de trezentos mil euros. Nesse sentido, referiu 

que não concordava quando na lei que regia os Contratos de Trabalho se estipulasse que um 

funcionário com um contrato de três anos tivesse direito a indemnização e a um mês de férias, 

se terminasse o contrato no dia dois de Janeiro do mesmo ano. ----------------------------------------  

 ------- Informou ainda que existiam muitas candidaturas no Quadro Comunitário de Apoio que 

estavam atrasadas, no entanto já tinham conseguido alguns ressarcimentos de despesa e 

continuavam a trabalhar para conseguirem mais. ---------------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que os investimentos que eram actualmente o grande peso de qualquer 

Município só conseguiam ser efectuados com base em financiamentos externos, suportando o 

Município a sua quota-parte, que poderia ser obtida através da receita própria ou recorrendo ao 

endividamento. Referiu, também, que o Município de Odemira procurava que aquela quota-

parte fosse conseguida através de receitas próprias, evitando a contracção de novas dívidas e 

avaliando sempre o peso da oportunidade do investimento em causa. --------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o senhor João Quaresma que, referindo-se aos benefícios aos 

trabalhadores que o senhor Presidente da Câmara Municipal considerava excessivos, referiu 

que se tivessem em conta apenas os números e o propósito da sua extinção como pretexto para 

restaurar o equilíbrio das contas, teriam de rever seriamente os benefícios da classe política. ----  

 ------- Considerou ainda preocupante que os Municípios contraíssem endividamento para fazer 

investimento e que existisse uma dependência dos fundos do QREN- Quadro de Referência 
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Estratégico Nacional. Manifestou ainda o seu desagrado pelo facto do Município não puder 

contratualizar por administração directa e continuar a possuir uma estrutura física muito 

pesada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Interveio o senhor Carlos Carvalho que relembrou ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal que alguns dos funcionários que, tinham terminado o contrato, tinham seis ou mais 

anos de serviço no Município. Disse ainda que o espírito do legislador na questão das 

indemnizações seria no sentido de evitar que os empregadores abusassem do uso de contratos a 

termo certo; em relação ao pagamento das férias, considerava que se tratava do único factor que 

beneficiava o trabalhador. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerou ainda que o valor da indemnização não seria considerado elevado para 

aqueles que dela necessitassem. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------ Referiu também que na Câmara Municipal de Odemira existia uma preocupação 

excessiva com os gastos; no entanto, possuíam alguns funcionários em situação de avença. 

Lamentou ainda que existisse a prática de abuso do trabalho precário, onde alguns 

trabalhadores após término do contrato eram requisitados através de contratos de reinserção, 

inclusivamente pelas Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que os 

privilégios atribuídos àqueles que desempenhavam cargos políticos tinham terminado há cerca 

de dois anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Referiu ainda que concordava que, em situações de crescimento económico, se 

atribuíssem aos trabalhadores produtivos prémios, férias, entre outros. Relembrou que existiam 

muitas pessoas que não queriam trabalhar e outras que apenas pretendiam desempenhar 

determinadas tarefas. Disse também que, actualmente o Município de Odemira, possuía apenas 

três funcionários em regime de avença. --------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, referiu que, actualmente, com a redução de alguns serviços e da respectiva 
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procura, alguns postos de trabalho já não eram considerados eternos. --------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que relembrou que erradamente se afirmava que o 

trabalho produzia riqueza, quando na verdade a economia apenas crescia quando lhe 

injectavam capital. Nesse sentido, referiu que quando se equacionava como aquele capital seria 

injectado, chegariam à conclusão de que o ciclo económico depressivo em que se encontravam 

era previsível. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho”, nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da 

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

 ---------- Os eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a seguinte Declaração de Voto: ---------  

 ---------- “O orçamento de 2010 que hoje aqui aprovamos, foi o primeiro apresentado e 

executado na íntegra pelo actual executivo. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O grupo dos eleitos pelo Partido Socialista da Assembleia Municipal de Odemira 

congratula-se pela forma rigorosa e capaz como foi efectuada a execução orçamental de 2010 

por parte do executivo municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabemos que não foi um ano fácil. Sabemos que as receitas com impostos baixaram 

significativamente. Sabemos que as transferências do Estado foram significativamente 

reduzidas. Sabemos também o quanto importante são estas contas, hoje apresentadas e o que 

elas significam no decorrer do ano de 2011 que não se vislumbra um ano fácil. --------------------  

 ---------- De realçar a forma como o endividamento global diminuiu de 18.331.918,69€ em 

Dezembro de 2009 para 15.039.144,93€ em Dezembro de 2010, com especial realce para o 
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endividamento a curto prazo que diminuiu significativamente passando de 5.157.726,27€ para 

1.756.301,35 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Salienta-se igualmente a descida que se registou ao nível da despesa corrente, cerca de 

3,2%, sendo que a despesa com o pessoal também diminuiu e a receita de capital aumentou em 

8,7%, invertendo-se a tendência dos anteriores anos sendo a 1ª vez desde há muitos anos que a 

despesa corrente diminui face ao ano anterior. ------------------------------------------------------------  

 --------- Obviamente que temos de reconhecer e louvar, o enorme esforço financeiro que foi 

feito pelas Juntas de Freguesia e outras entidades do concelho, que foram solidárias com este 

esforço colectivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Importa ainda afirmar que a Câmara Municipal de Odemira, ao contrário de outras 

Câmaras Municipais, tem cumprido com todas as suas obrigações para com associações e 

empresas inter-municipais, como é o caso da CIMAL, da REGI, da CIMBAL, da AMBAAL, 

da Assembleia Distrital de Beja ou das recentemente criadas AMGAP e Agda. Esta postura do 

executivo municipal mostra uma cultura de responsabilidade que honra os odemirenses. ---------  

 --------- De destacar também, o excelente aproveitamento dos fundos do QREN disponíveis 

aos Municípios, em que Odemira está ao nível dos melhores executantes do Alentejo. ------------  

 --------- Face a todos estes factos não compreendemos a forma depreciativa da declaração de 

voto apresentada por outras forças políticas nos órgãos municipais. Tratam-se pois de votos 

meramente político-partidários, aliás como sempre o fizeram, mas não podem esconder uma 

execução orçamental muito positiva como a que ocorreu em 2010. -----------------------------------  

 --------- Os eleitos do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Odemira votam 

favoravelmente a prestação de contas de 2010 apresentada pelo executivo municipal, esperando 

que os princípios que estiveram na base do cumprimento orçamental de 2010 venham a ser 

seguidos durante os próximos anos e que vão permitir a gestão sustentada da Câmara Municipal 

nos próximos anos, num contexto económico nacional muito difícil”. --------------------------------  
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 ---------- Ponto três: QUARTA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – 2011: SEGUNDA 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO 

DA DESPESA, PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL 

(PAM) E TERCEIRA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 

(PPI): Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará 

arquivado no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------   

 ---------- “7 - ASSUNTO N.º 0222-2011 - 4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2011: ---------- 

 ---------- • 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA ----------------------------------------------  

 ---------- • 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA ----------------------------------------------  

 ---------- • 1ª REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL (PAM) ----------------------  

 ---------- • 3ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) -------------  

 ----------  Foi presente a informação nº.152/2011-PGO, datada de 05/04/2011, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 4ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

de 2011, que se anexa, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro 

(POCAL), consistindo na 2ª. Revisão ao Orçamento da Receita, 2ª. Revisão ao Orçamento da 

Despesa e 1ª. Revisão ao Plano de Actividades Municipais (PAM) e 3ª. Alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI), que apresentava os seguintes valores: ----------------------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: € 635.295,96 (Seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa e 

cinco euros e noventa e seis cêntimos); --------------------------------------------------------------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: € 681.135,96 (Seiscentos e oitenta e um mil cento e trinta e cinco 

euros e noventa e seis cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: € 45.840,00 (Quarenta e cinco mil oitocentos e quarenta 

euros); -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS: -------------------------------------------------  

 --------- Inscrições/reforços: € 481.100,00 (Quatrocentos oitenta e um mil e cem euros); ---------  

 --------- Diminuições/anulações: € 2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta euros). ----------  

 --------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: --------------------------------------------  

 --------- Inscrições/reforços: € 15.000,00 (Quinze mil euros); -----------------------------------------  

 --------- Diminuições/anulações: € 21.000,00 (Vinte e um mil euros.) -------------------------------  

 --------- Ao Colectivo com proposta de aprovação ------------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos contra dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e os votos a 

favor dos eleitos pelo Partido Socialista.” -----------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho”, nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da 

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

 --------- Ponto quatro: DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROJECTO ETAR DE MILFONTES: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos desta sessão: ---------------------------  

 --------- “1 - ASSUNTO N.º 0209-2011 - DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL - PROJETO ETAR DE MILFONTES. -----------------------------------------------------  

 ---------  Foi presente a Informação n.º135/ 2011, datada de 30 de Março de 2011, elaborada 

pela Divisão do Ambiente a informar que a ETAR de Vila Nova de Milfontes carece, de uma 

profunda remodelação, de forma a adequar o tratamento às exigências actuais, e ao meio onde 
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se insere – faixa litoral do concelho com proximidade de várias praias. De acordo com a 

Directiva 91/271/CEE – Tratamento de Águas Residuais Urbanas, todos os aglomerados com 

um equivalente populacional superior a 2000 habitantes devem dispor de tratamento 

secundário. Esta situação motivou, em 2009, um pedido de informação pela Comissão 

Europeia, sobre a não aplicação da directiva em várias ETAR em Portugal, entre as quais a de 

Milfontes, decorrendo ainda um contencioso comunitário a esse respeito. ---------------------------  

 ---------- Com adesão do Município de Odemira à Águas Públicas do Alentejo (AgdA), esta 

ETAR foi uma das infraestruturas que integrou o sistema em Alta e como tal é agora explorada 

pela AgdA. Neste âmbito e com objectivo de melhorar a qualidade do efluente rejeitado, 

aumentando a fiabilidade e o desempenho operacional do sistema esta empresa desenvolveu um 

projecto de concepção/ construção para aquela infraestrutura. Verificou-se porém que a mesma 

interfere com a Reserva Ecológica Nacional (REN), sendo que para a referida desafectação é 

necessário cumprir os termos alínea n.º1 do artigo 21º do D.L. 166/2008 de 22 de Agosto, os 

quais pressupõem, entre outros, que o referido projecto seja objecto de declaração de interesse 

público municipal, assim, remete-se à Excelentíssima Câmara para aprovação, devendo ainda 

ser remetida à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------  

 ---------- Propõe-se para aprovação nos termos propostos. ----------------------------------------------  

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

termos propostos, tendo os eleitos da Coligação Democrática Unitária, apresentado uma 

Declaração de Voto verbal que seguidamente se cita”lamentam que o procedimento obrigatório 

só tenha sido efectuado nesta data”. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que lamentou que esta proposta surgisse “só agora” 

e, nesse sentido, perguntou o porquê da proposta não ter sido apresentada mais cedo. -------------  

 ---------- Interveio o senhor Carlos Carvalho que perguntou se a mancha vermelha que se 

encontrava no mapa anexo ao documento era delimitadora da implantação da nova Estação de 
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Tratamento de Águas Residuais. Tendo em conta que a nova área de implementação seria 

superior à anterior, questionou se já tinha sido efectuada qualquer expropriação do terreno em 

causa. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, manifestou a sua admiração pelo facto daquele equipamento se encontrar 

implantado junto ao mar e, bem assim, perguntou se seria possível a sua construção noutro 

local.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que lamentou que questionassem o atraso da 

apresentação daquela proposta. Relembrou aos presentes as dificuldades que existiram 

politicamente para se resolver o problema da água e que felizmente os Municípios do Alentejo 

tinham tido a preocupação de ultrapassar as divergências e encontrarem consenso relativamente 

àquela matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------  Relembrou ainda que tinha sido após a adesão do Município de Odemira à empresa 

Águas Públicas do Alentejo que se tinham criado as condições para avançar com aqueles 

equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que referindo-se à declaração da 

Coligação Democrática Unitária aquando da votação daquele assunto pelo Executivo 

Municipal, disse que aquele procedimento deveria ter sido iniciado logo após a decisão da 

localização do equipamento. Referiu ainda que tendo em conta que a obra já se encontrava 

adjudicada, aquele atraso poder-se-ia reflectir na sua execução. ---------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que aquele 

equipamento tinha sido lançado a concurso na modalidade de concepção-construção e, nesse 

sentido, apenas seria possível efectuar a desafectação do terreno da área de Reserva Ecológica 

Nacional quando o projecto estivesse aprovado pela ARH - Administração da Região 

Hidrográfica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Informou ainda que o contrato de adjudicação tinha sido assinado na Junta de Freguesia 
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de Vila Nova de Milfontes há cerca de dois meses. Disse também que, no momento e após o 

parecer, estavam criadas todas as condições para que a obra avançasse. ------------------------------  

 ------- Quanto à localização da ETAR, informou que a rede de efluentes de Vila Nova de 

Milfontes corria para aquele ponto. Para inverter o sentido do escoamento dos efluentes, disse 

que seria necessária a colocação de uma estação elevatória, no local onde se encontrava o 

actual equipamento. Revelou também que, após reunir com as entidades com competência na 

matéria, tinha ficado decidido a construção do novo equipamento no mesmo local do antigo, 

porque era a solução que causava menor impacto. -------------------------------------------------------  

 ------- Por último, disse que o terreno onde seria implantado o novo equipamento não tinha sido 

objecto de expropriação, porque a empresa tinha chegado a um acordo com o proprietário. ------  

 ---------- Interveio o senhor Manuel Coelho que perguntou sobre a data de construção da actual 

ETAR. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que actual ETAR 

tinha sido construída em mil novecentos e oitenta e dois a oitenta e quatro e, na altura, o nível 

de tratamento que era exigido era regulamentado por um diploma que datava do ano de mil 

novecentos e setenta e nove. Considerou ainda que o facto de terem passados vários anos até à 

nova solução tinha sido negativo, porém tendo em conta as novas exigências, a solução era 

bastante melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e 

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

 ---------- Ponto cinco: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
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ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE 

MILFONTES: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará 

arquivado no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  

 --------- 3 - ASSUNTO N.º 0208-2011 - PROPOSTA Nº. 8/2011 P - PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO DE 

REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES. --------------------------------------  

 --------- Foi presente a Proposta nº. 8/2011 P, datada de 25/03/2011, proveniente do Gabinete 

de Apoio ao Presidente que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------  

 --------- “PROPOSTA Nº. 8/2011 P - Protocolo de Cooperação entre o Município de Odemira 

e a Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes ----------------------------------  

 --------- Nos termos do artigo 23º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, os órgãos municipais têm 

competência para realizar investimentos na construção ou no apoio à construção de creches, 

jardins-de-infância, lares ou centros de dia para idosos e centros para deficientes, onde tais 

atribuições e competências municipais se inscrevem no âmbito do fim maior de acção social, 

que à Câmara Municipal compete promover e apoiar. ---------------------------------------------------  

 --------- Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------------  

 --------- • A Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, é uma instituição 

particular de solidariedade social, que desenvolve a sua actividade na área da freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, com especial apetência para o apoio aos idosos; ---------------------------------  

 --------- • A Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, actualmente 

presta apoio a cerca de 120 utentes, dos quais 50 em centro de dia e 70 em apoio domiciliário; -  

 --------- • A Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes concretizou 

recentemente com o apoio da Câmara Municipal e da Segurança Social o novo centro de Dia de 

Vila Nova de Milfontes; --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Desde há muito que a Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de 
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Milfontes vem desenvolvendo esforços na elaboração do projecto e candidatura ao INAlentejo, 

para construção do lar de idosos; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • É atribuição das autarquias locais promover o bem-estar social das populações; -------  

 ---------- • Nos termos da alínea a), do nº 4, do artigo 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 

sua actual redacção, é da competência da Câmara deliberar sobre formas de apoio a entidades e 

organismos, que promovam, no Município, fins de interesse público; --------------------------------  

 ---------- Considerando ainda que a candidatura apresentada, pela Associação de Reformados e 

Idosos de Vila Nova de Milfontes, no âmbito do regulamento específico “equipamentos para a 

coesão local”, do INALENTEJO, para a construção do Lar de Idosos de Vila Nova de 

Milfontes, com capacidade para 35 utentes, foi aprovada com o investimento total de 

889.698,36€, e uma taxa de comparticipação FEDER de 70%. ----------------------------------------  

 ---------- Considera a Câmara Municipal de Odemira importante apoiar esta iniciativa, a 

desenvolver em parceria com a Associação local, no sentido de promover em conjunto a 

instalação deste novo equipamento social de elevado relevo para a comunidade local. ------------  

 ---------- Neste contexto, Tenho a honra de propor que: -------------------------------------------------  

 ---------- 1. A Exmª Câmara Municipal delibere aprovar a minuta do protocolo que dará forma à 

colaboração institucional, que tem por objectivo permitir a concretização da candidatura da 

Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, nos termos aprovados pelo 

INALENTEJO para construção do lar de idosos de Vila Nova de Milfontes, traduzida no apoio 

técnico ao lançamento dos concursos, e na atribuição de um subsídio, no valor total de 

150.000,00€ destinado a apoiar a construção do Lar de Idosos de Vila Nova de Milfontes, 

devendo o mesmo ser liquidado em duas tranches repartidas da seguinte forma: -------------------  

 ---------- • 50.000,00 € no ano de 2011; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- •100.000,00 € no ano de 2012 --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Na eventualidade da aprovação da minuta do protocolo supracitado, deverá o 
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mesmo ser submetido à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da 

legislação em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Odemira, 25 de Março de 2011 -------------------------------------------------------------------  

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

 --------- a) José Alberto Candeias Guerreiro, Eng.” -----------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. --------------------------------------------------  

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

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

 --------- Interveio o senhor José Gabriel Lourenço, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que manifestou o seu regozijo pelo facto daquele assunto estar agendado na 

Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Disse ainda que estava presente o senhor Presidente da Associação de Reformados e 

Idosos de Vila Nova de Milfontes e, nesse sentido, gostaria de informar que, tendo em atenção 

que após o reforço financeiro da Câmara Municipal aquela associação ainda teria de suportar 

cento e dezasseis mil novecentos e nove euros e cinquenta e um cêntimos e, apesar da 

capacidade financeira da sua Junta de Freguesia ser muito limitada, iria aquela autarquia 

contribuir com dezasseis mil novecentos e nove euros e cinquenta e um cêntimos. ----------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que congratulou-se pelo consenso e felicitou a 

população da freguesia de Vila Nova de Milfontes. Disse ainda. “com gestos destes só se 

enobrece politicamente quem se dispõe quantas vezes a superar situações de divergência.” ------  

 ---------  Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que aquele 

equipamento tinha uma importante componente financiada pelo QREN e, bem assim, felicitou 

o senhor Presidente da Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes pelo 

trabalho desenvolvido. Lamentou que as taxas de co-financiamento praticadas naqueles casos 

não ascendessem aos oitenta e cinco por cento, uma vez que se tratavam de associações que se 
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debatiam com mais dificuldades financeiras. --------------------------------------------------------------  

 ------- Revelou ainda que o Município de Odemira tinha a possibilidade de concretizar quatro 

novos lares para idosos e um para a Associação de Paralisia Cerebral de Odemira. ----------------  

 ------- Por último disse que, enquanto o Município de Odemira tivesse capacidade financeira, 

apoiaria aquele tipo de investimentos, porque traziam soluções para a população, criavam 

emprego e actividade local, contribuindo para o desenvolvimento dos índices sociais. ------------  

 ------- Felicitou ainda o senhor Presidente da Junta de Freguesia pela decisão que tinha tomado. -  

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

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

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e 

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

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que em seu nome e em nome 

da Assembleia Municipal apresentou os cumprimentos ao senhor Presidente da Associação de 

Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes e felicitou-o pelo trabalho desenvolvido. -------  

 ---------- Seguidamente e a titulo excepcional solicitou autorização à Assembleia Municipal 

para que o senhor Mário Feliciano Inácio, Presidente Associação de Reformados e Idosos de 

Vila Nova de Milfontes pudesse intervir. Não houve qualquer objecção quanto aquele pedido. --  

 ---------- Interveio então o senhor Mário Feliciano Inácio que agradeceu: ao senhor Presidente 

da Câmara Municipal por tudo o que tinha feito em prol da construção daquele lar; aos 

senhores deputados pela posição unânime que tomaram na votação; ao senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes pela decisão tomada, considerando que com 

aquele gesto tinha-se dado uma grande passo de aproximação entre a associação e autarquia.----  

 ---------- Ponto seis: PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL: Foi presente a proposta que 
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seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos desta 

sessão: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “9 - ASSUNTO N.º 0197-2011 - PROJECTO EDUCATIVO MUNICIPAL. --------------  

 ---------  Foi presente a informação n.º 286, datada de 22 de Março de 2011, proveniente da 

Divisão de Educação e Acção Social, informando que no passado dia 26/01/2011, no âmbito do 

Conselho Municipal de Educação foi aprovado o Projecto Educativo Municipal com a alteração 

da descrição do objectivo operacional “Alargar, no âmbito do pré-escolar, a implementação de 

pedagogias activas e colaborativas;” (pág. 14) para “Alargar, no âmbito do pré-escolar, a 

implementação de pedagogias activas e colaborativas de acordo com as orientações curriculares 

para o pré-escolar”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se que a Excelentíssima Câmara delibere no sentido da aprovação do Projecto 

Educativo Municipal e posterior remessa à Assembleia Municipal, em conformidade com a 

alínea a), do n.º 2 do art.º 64.º da Lei 169/99 de 16 de Setembro, com a redacção actual. ---------  

 --------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. --------------------------------------------------  

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

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

 --------- Interveio a senhora Joana Figueira que considerou que a proposta em causa era um 

pouco generalista e tinha ficado um pouco aquém das suas expectativas. ----------------------------  

 ------ Referindo-se ao segundo parágrafo do documento, na segunda página, considerou que 

havia um desfasamento nas datas referentes às metas estabelecidas, dado que referia o ano dois 

mil e vinte e a nível nacional a estratégia já estava definida para todos os concelhos até ao ano 

dois mil e dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Relativamente à página décima quarta também havia algumas discrepâncias nos valores 

constantes nos objectivos operacionais e metas referidos, relativamente aos dados dos 

Agrupamentos de Escolas e Direcções Regionais. -------------------------------------------------------  
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 ------- Por último, considerou que a nível de diagnóstico não eram referidos os dados de partida 

para poderem posteriormente fazer uma avaliação correcta, dando como exemplo, o facto de o 

documento mencionar uma proposta para redução da percentagem da população analfabeta no 

concelho, mas não fazer qualquer referência à actual taxa existente. ----------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que o 

documento em causa tinha levado algum tempo a ser elaborado e, bem assim, referiu que antes 

da definição das metas de aprendizagem nacionais, já o concelho de Odemira tinha definido as 

suas metas. Disse ainda que, determinados valores naquele documento, estavam mais elevados 

dos que os definidos a nível nacional e, por esse motivo, havia alguma disparidade entre os 

mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu ainda que aquela proposta não espelhava o ponto de partida, porque essa matéria 

encontrava-se em documentos anexos que tinham constituído a base de trabalho. ------------------   

 ------- Quanto ao tempo definido par atingir as metas de aprendizagem, referiu que o objectivo, 

a nível nacional, tinha sido o ano de dois mil e vinte, mas que também tinha sido definido um 

período intermédio, o ano de dois mil e quinze, o que não estava longe do período definido para 

o Projecto Educativo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, referiu que aquela proposta tinha envolvido o trabalho dos senhores 

Directores das escolas, o Conselho Municipal de Educação de Odemira, entre outros parceiros 

e, bem assim, tinha sido elaborada com base na Carta Educativa. -------------------------------------  

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

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

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e 

nove membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  
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 --------- Ponto sete: DESIGNAÇÃO DE QUATRO PESSOAS DE ENTRE OS CIDADÃOS 

ELEITORES, PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ALARGADA, DA COMISSÃO DE 

PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE ODEMIRA: Foi presente o 

ofício número cento e cinquenta e seis, datado de trinta e um de Março do corrente ano, 

enviado pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Odemira, no qual solicitavam a 

indicação de quatro cidadãos que iriam integrar a composição da Comissão Alargada daquela 

entidade no próximo mandato, de acordo com o estipulado no artigo décimo sétimo da Lei de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.----------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que informou que tendo em conta o excelente 

trabalho que estava a ser desenvolvido pelos actuais cidadãos designados pela Assembleia 

Municipal, decidiu sondar junto daquela equipa o interesse em se manterem nos cargos, tendo 

os mesmo se mostrado disponíveis para continuar a exercer as funções. -----------------------------  

 ------ Em face do exposto, referiu que a Proposta dos membros eleitos pelo Partido Socialista 

seria a de manter os actuais cidadãos, ou seja, os senhores Sofia Marisa da Costa Ferreira, Ana 

Rita Cortes Dias, Isabel Maria da Silva Dutra e Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira. --------  

 --------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma que em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária apresentou como Proposta para integrar a citada Comissão os senhores 

Sílvia Maria Agostinho dos Santos e Hélio Manuel Jesus Silva. ---------------------------------------  

 --------- Interveio novamente o senhor João Rebelo dos Reis que informou que algumas das 

pessoas que constavam na sua proposta faziam parte daquela Comissão desde o início da sua 

criação. Considerou ainda que a proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária 

apenas continha dois nomes e por esse motivo não constituiria uma lista. ---------------------------  

 ------ Por último, informou que tendo em atenção o facto de ter previamente contactado com as 

pessoas que faziam parte da sua proposta, não se sentia à vontade para retirar qualquer nome. --  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que relembrou que os quatro elementos que 



-46- 
29-04-2011 

actualmente constituíam aquela Comissão já tinham sido objecto de uma anterior 

consensualidade. Perguntou ainda se poderiam existir suplentes. --------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente a senhor Maria Luísa Palma que referiu que ao apresentarem 

apenas dois nomes seria numa tentativa de conseguirem um consenso, desconhecendo que já 

tinha havido um contacto prévio com as pessoas. Nesse sentido, informou que a Coligação 

Democrática Unitária retiraria a sua proposta. ------------------------------------------------------------  

--------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta apresentada pelo 

senhor João Rebelo dos Reis, por escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo 

nonagésimo da Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio 

introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, tendo-se obtido o seguinte resultado: ----------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: Trinta votos; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Brancos: Zero votos; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Nulos: Zero votos; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a Favor: Dezanove votos; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Contra: Seis votos; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (Abstenção): Cinco votos. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foi deliberado por maioria, indicar os cidadãos Sofia Marisa da 

Costa Ferreira, Ana Rita Cortes Dias, Isabel Maria da Silva Dutra e Fernando Alberto Maia da 

Cruz Parreira para integrarem a composição da Comissão Alargada da Comissão de Protecção 

de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: ELEIÇÃO DOS DOIS PRESIDENTES DAS JUNTAS DE FREGUESIA 

(EFECTIVO E SUBSTITUTO) PARA INTEGRAREM A COMPOSIÇÃO DO XIX 

CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES, NOS 

TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 6º DOS ESTATUTOS DA ANMP E DA ALÍNEA A) DO 
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ARTIGO 2º DO REGULAMENTO DO XIX CONGRESSO: Foi presente a circular número 

trezentos e um, datada de oito de Abril do corrente ano, enviada pelo Secretário-Geral da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, na qual solicitava a eleição dos Presidentes 

das Juntas de Freguesia (efectivo e substituto) para integrarem a composição do “XIX 

Congresso Nacional” da Associação em causa. -----------------------------------------------------------  

 --------- Em face do exposto, a senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à 

consideração dos presentes o modo como se procederia a referida eleição, nomeadamente se 

seria efectuada uninominal ou por meio de listas. --------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que propôs que a votação fosse efectuada por 

meio de listas e, em nome do Partido Socialista, apresentou a seguinte proposta: ------------------  

 --------- “Proposta P.S. --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Efectivo: António Carlos Ramos Gonçalo Ventura, Presidente da Junta de Freguesia 

de S. Luís; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Substituto: José Manuel dos Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Teotónio”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- A senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou se haveriam mais propostas 

para eleição em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da única proposta 

apresentada, por escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo nonagésimo, da Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, 

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

 --------- Votantes: Trinta votos; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Votos Brancos: Zero votos; -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Votos Nulos: Zero votos; --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Votos a favor: dezoito votos; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Contra: nove votos; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): três votos. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foram eleitos por maioria, para integrarem a composição do “XIX 

Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses”, os senhores António 

Carlos Ramos Gonçalo Ventura, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís (efectivo) e José 

Manuel dos Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio (substituto). ------  

 ---------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA  -------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

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

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

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

Coligação “Odemira no Bom Caminho”, quando estavam presentes vinte e sete membros da 

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

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO--------------------------------------  

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

por encerrada a sessão era uma hora e trinta minutos, do dia trinta de Abril do corrente ano. -----   

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Primeiro Secretário. -----------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ----------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 


