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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO 

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

 ---------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, realizou-se 

no salão da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, uma sessão ordinária da Assembleia 

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

Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pelos Senhores Amâncio Francisco Mendes 

da Piedade (Primeiro Secretário) e Helena Maria Theodora Loermans (Segundo Secretário), e 

convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Ordinária de 20/12/2013. --------  

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

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

 ---------- a) Moção “Novo Mapa Judiciário afasta a justiça dos cidadãos – Justiça a mais de 100 

km de Odemira”; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Parecer da Câmara Municipal de Odemira no âmbito da Discussão Pública do 

Relatório do Grupo de Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (GTIEVA).  

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

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

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

 ---------- Ponto dois: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito – Grau ouro ao Dr. Joaquim 

José Duarte Silva: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Sporting Clube 
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Santaclarense: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta de alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do 

Município de Odemira e de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e outras Receitas do 

Município de Odemira (SIR-Sistema de Indústria Responsável – Decreto-Lei n.º 169/2012, de 

01 de agosto): apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quinto: Projeto de Regulamento de Propaganda Política, Eleitoral e Sindical 

do Município de Odemira: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sexto: 2ª Modificação Orçamental - 2014: 1ª Revisão ao Orçamento da 

Receita; 1ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 1ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal 

(PAM) e 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ------  

 ----------- Ponto sétimo: Proposta n.º 1 /2014 V-RC - Acordo de Colaboração entre o Município 

de Odemira a Junta de Freguesia de Relíquias, a Junta de Freguesia de S. Luís, a Associação de 

Amigos do Vale Ferro, a Casa do Povo de Relíquias, Grupo Desportivo e Recreativo de 

Relíquias e a Casa do Povo de São Luís: apreciação e deliberação nos termos da alínea j), do n.º 

1, do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oitavo: Plano de Pormenor da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) do 

Brejinho – Zambujeira do Mar: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------  

 ----------- Ponto nono: Delimitação da Área de Reabilitação Urbana para Sabóia: apreciação e 

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

 ----------- Ponto décimo: Plano Anual de Feiras e Mercados do Concelho de Odemira para o 

ano 2014: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto décimo primeiro: Aquisição de Serviço de Vigilância Preventiva para a 

Piscina Municipal de Odemira, pelo período de um ano: apreciação e deliberação nos termos da 

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

 ----------- Ponto décimo segundo: Aquisição de Gás Propano para Aquecimento da Piscina 



-3- 

28-02-2014 

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

n.º8/2012, de 21 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto décimo terceiro: Eleição do Presidente da Junta de Freguesia em 

representação das freguesias do Concelho de Odemira, para integrar a composição do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Económico de Odemira, nos termos da alínea t), do artigo 4.º 

das respetivas Normas de Funcionamento. ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelas vinte horas e cinquenta e dois 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 da totalidade dos membros da Assembleia Municipal (trinta e 

quatro) a saber, os Senhores Alberto José Branquinho Beijinha, Alberto José Jesus Santos, 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Anabela Baltazar de Campos Silva, Anabela da Silva 

Roberto Sobral Guerreiro Gamito, António Manuel Assude Ferreira, António Manuel Viana 

Afonso, Carlos Filipe Bernardino da Silva, Cláudia Isabel Neves Pacheco da Silva, Daniel 

Sobral Balinhas, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva 

Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Helena Maria Theodora Loermans, João Palma Quaresma, 

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

Reis Guerreiro, Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Jesus Campos, Manuel de Matos 

Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria da 

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

Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Natália Maria 

Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Nazário Duarte Viana, Nuno Miguel dos Santos Cunha 

Duarte, Paulo Sérgio Pereira da Luz, Pedro Manuel da Conceição Souto, Pedro Miguel 

Bernardino Gonçalves e Teresa Alexandra Pereira Bernardino. ---------------------------------------  
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 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os Senhores 

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

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

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

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

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

à sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia vinte de dezembro do ano transato 

não justificou a falta o Senhor Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Presidente da Junta de 

Freguesia de Sabóia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda antes de se iniciar o tratamento dos assuntos agendados para a presente sessão, 

a Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu à Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, a amabilidade em receber a Assembleia Municipal 

naquela localidade e, bem assim, convidou-a a integrar a Mesa daquela reunião. -------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Mário Feliciano, residente em Vila Nova de Milfontes, que depois 

de saudar os presentes, manifestou a sua preocupação relativamente aos danos provocados pela 

Tempestade Hercules nas praias de Vila Nova de Milfontes. Referindo-se à praia da Franquia, 

disse que tinha assistido à construção da estrada na marginal e certamente iria assistir à sua 

derrocada, tendo em conta o grave estado em que se encontrava. Nesse sentido, perguntou se 

estava prevista alguma intervenção, considerando que era necessário tomarem providências 

urgentes e inclusivamente deveria ser delimitado o espaço para segurança das pessoas. Ainda 

sobre a praia da Franquia, perguntou em que situação se encontrava o estudo técnico que estava 

a ser desenvolvido, se já havia alguma conclusão e se o mesmo se relacionava com o estudo 

apresentado pelo Governo relativamente às reparações a efetuar na orla marítima. Referiu ainda 

que em tempos tinha sido colocada naquela praia uma passadeira para pessoas com mobilidade 
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reduzida, a qual foi substituída por uma passadeira fina que não serve para aquele propósito.----   

 ---------- Questionou também para quando estava previsto o início das intervenções no âmbito 

do Polis, bem com, o jardim de Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, alertou o Senhor Presidente da Câmara Municipal para um tubo de 

esgoto que se encontra a descarregar numa propriedade privada na Rua Manuel Patrício Albino, 

em Vila Nova de Milfontes. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referindo-se à notícia publicitada neste dia nos órgãos de comunicação social sobre 

as Parcerias Público-Privadas (PPP’s) e os sistemas públicos de águas, solicitou esclarecimento 

relativamente à situação do sistema que geria o abastecimento de água ao concelho de 

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

 ---------- Por último, felicitou o Município de Odemira pela realização da obra de substituição 

da tubagem da rede de abastecimento de água em Vila Nova de Milfontes, bem como da 

construção do novo parque infantil da Urbanização do Pinhal do Moinho. --------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Manuel Goes, Presidente da Casa do Povo de Vila Nova de 

Milfontes, que congratulou a Assembleia Municipal pela realização da sessão naquele local. 

Seguidamente, questionou para quando estava previsto o início das ações do Polis em Vila 

Nova de Milfontes e como iriam decorrer. ----------------------------------------------------------------  

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

depois de felicitar os presentes, informou que a questão relativa ao tipo de passadeira colocada 

na praia da Franquia será endereçada ao Vereador Ricardo Cardoso para que seja analisada com 

os serviços municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às PPP’s referiu que não podiam confundir o que foi abordado nos órgãos de 

comunicação social com a realidade do sistema do concelho de Odemira, porque o noticiado 

era referente a parcerias onde as autarquias concessionaram os sistemas em alta e alguns em 

baixa. O tipo de sistema onde está inserido o Município de Odemira é único no país e não 
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envolve concessão, ou seja, os vinte e um Municípios que integram a Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. não entregaram à empresa nenhuma das suas competências, tratando-se de uma 

Parceria Pública. Disse ainda que, só através daquela parceria, os Municípios conseguiam 

aceder aos fundos comunitários para a construção de investimentos no valor global de duzentos 

e vinte e sete milhões de euros. Disse também que, para além dos Municípios debaterem todos 

os aspetos da pareceria com a empresa, as tarifas eram as mais baixas do Alentejo e, no 

momento, os Municípios estavam a tentar renegociar o contrato de parceria, no sentido de rever 

em baixa as tarifas, tendo em conta o atraso nos investimentos que estavam calendarizados. 

Relativamente aos investimentos no concelho de Odemira informou que está concluída a nova 

Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Vila Nova de Milfontes e encontravam-

se em projeto as novas ETAR de São Teotónio, ETAR de São Luís e de ETAR de Sabóia, bem 

como, os sistemas de abastecimento de água à zona interior do concelho (Bicos e Fornalhas 

Novas; Fornalhas Velhas através do sistema de abastecimento de água ao Matadouro do Litoral 

Alentejano, e São Martinho das Amoreiras e Amoreiras-Gare a partir do sistema 

supramunicipal). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à substituição da rede de água em Vila Nova de Milfontes, relembrou 

que tal como tinha referido na reunião com a população, o Município de Odemira iria fazer o 

possível para minimizar o problema numa zona onde existiam tubagens em fibrocimento, muito 

antigas e com muitos problemas de estabilidade, estando em curso obras de substituição das 

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

 ----------- Referindo-se ao esgoto na Rua Patrício Albino informou que a solução passava por 

uma das intervenções previstas no âmbito do Polis e que o assunto estava a ser monitorizado, 

não se tratando de qualquer escorrimento para o rio. -----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao jardim público de Vila Nova de Milfontes informou que não existia 

qualquer paragem ou atraso propositado no concurso, cujo investimento já tem garantia de 
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financiamento do INAlentejo com uma taxa no valor de oitenta e cinco por cento, prevendo-se 

o início da obra após o verão. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos estragos provocados pela Tempestade Hércules informou que, no dia 

anterior (vinte e sete de fevereiro), tinha participado numa reunião do Conselho de 

Administração da Sociedade Polis que contou com a participação do Coordenador Nacional dos 

Projetos Polis, da representante do Senhor Ministro da tutela e do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur, para definição da estratégia para efetuar as respetivas reparações. Sobre 

este assunto informou que seria constituído um grupo de trabalho que integrará técnicos dos 

Municípios e do Polis, verificar localmente e de forma detalhada os danos existentes, para 

posterior abertura de concurso com carácter de urgência, cujas obras incidirão sobre 

acessibilidades, reposição de algumas areias e intervenções em alguns portinhos de pesca. ------   

 ---------- Por último, referindo-se às intervenções no âmbito do Polis Litoral Sudoeste referiu 

que já estavam a decorrer algumas obras, designadamente a norte da praia de Odeceixe, e na 

próxima semana iniciaria a intervenção de valorização e qualificação da Praia da Furnas, em 

Vila Nova de Milfontes. Informou também que já se encontravam em concurso as obras nos 

quatro portinhos de pesca do concelho. Quanto à intervenção na praia do Malhão, em Vila 

Nova de Milfontes, informou que concurso estava condicionado à execução de uma sondagem 

arqueológica por terem sido encontrados alguns vestígios arqueológicos no local. Por último, 

em relação às obras no âmbito do Polis que se pretendem realizar em Vila Nova de Milfontes, 

informou que houve a necessidade de fasear a intervenção a realizar, face ao volume financeiro 

dos trabalhos e candidaturas aprovadas, encontrando-se aprovado pelo INAlentejo as duas 

primeiras fases que incluem toda a zona da histórica e frente marítima até à Rua Manuel 

Patrício Gouveia e parte da Rua Custódio Brás Pacheco, num total de investimento na ordem 

dos três milhões e meio de euros e cujo início dos trabalhos prevêem-se para o final do presente 

ano. Relativamente à intervenção na marginal de Vila Nova de Milfontes referiu que esta 
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estava pendente da elaboração do "Estudo Hidromorfológico na Foz do Rio Mira e definição de 

medidas de ação para minimização do processo de erosão na Praia da Franquia", o qual foi 

apresentado, na reunião do Conselho de Administração da Sociedade realizada no dia anterior, 

pela equipa técnica da empresa Nemus. Sem prejuízo da realização de uma eventual discussão 

pública, o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez uma resenha da apresentação do citado 

estudo, dando a conhecer aos presentes, as análises efetuadas e as respetivas conclusões. --------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu em nome da população de 

Odemira, especialmente da Freguesia de Vila Nova de Milfontes, a apresentação efetuada pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia que, em nome da população residente na 

periferia de Vila Nova de Milfontes, veio manifestar a sua preocupação em termos de 

ordenamento do território, estado das acessibilidades (relembrando que o alcatroamento da 

estrada entre as Brunheiras e o Galeado já há muito que estava prometido) e condições de 

salubridade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, agradeceu o facto de ter sido efetuado o ordenamento do mercado das 

Brunheiras e relembrou que para além das intervenções previstas para a marginal de Vila Nova 

de Milfontes também deveria ser resolvida a situação do Quebramar e do edifício em frente que 

a todos envergonha. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação ao ordenamento 

da zona periférica da Vila Nova de Milfontes informou que tinham sido desenvolvidos os 

termos de referência que darão origem a um plano de pormenor desenvolvido pelo Município 

de Odemira, mas sujeito a pareceres vinculativos da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) e do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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por encerrado este Período da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------  

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

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

DE VINTE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE: Uma vez que todos os 

presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da ata em epígrafe, previamente 

enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim dispensada a sua leitura, 

sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram efetuadas as devidas correções da ata, propostas pelo Senhor João Quaresma 

presente na respetiva reunião, procedendo-se de seguida à sua votação. ------------------------------  

 ---------- O texto definitivo da ata em causa foi aprovado por maioria, com dezassete votos a 

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

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

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

dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e quatro 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 o início do presente mandato, a Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal colocou os respetivos originais à disposição de eventuais 

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

 ---------- Interveio a Senhor Presidente da Assembleia Municipal que referindo-se ao 

documento número oitenta constante no Mapa da Correspondência Recebida, relativo à Moção 

“Em defesa dos Doentes Oncológicos”, enviada pela Câmara Municipal de Elvas, apresentou 

em nome da Mesa da Assembleia Municipal uma proposta de solidariedade para com o teor do 

referido documento. Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em 
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causa, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e 

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

 ----------- 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

dos presentes os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Moção “Novo Mapa Judiciário afasta a justiça dos cidadãos – Justiça a mais de 100 

km de Odemira”, enviada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira a coberto 

do ofício número mil setecentos e noventa e quatro, datado do dia vinte e um de fevereiro do 

corrente ano, a qual foi subscrita e aprovada por unanimidade na reunião ordinária da Câmara 

Municipal no passado dia vinte de fevereiro e que ficará arquivada no maço de documentos 

desta sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que referiu que concordava com o teor da presente 

Moção e relembrou que a Assembleia Municipal de Odemira nos anos dois mil e oito, dois mil 

e nove, tinha alertado através de uma moção bastante critica para a provável perda de 

competências por parte do concelho de Odemira em determinadas áreas judiciais, facto que 

veio a acontecer aquando da criação da nova Comarca Experimental do Alentejo Litoral, onde 

a Secção de Família e Menores e a Secção do Trabalho transitaram de Odemira para o novo 

juízo de Sines e os processos cíveis transitaram para Santiago do Cacém. Nessa altura, com a 

Moção, a Assembleia Municipal de Odemira não hesitou em afrontar o Governo que tinha uma 
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matriz ideológica congénere, tendo o apoio do Executivo Municipal e o tema sido defendido 

pelo respetivo Presidente da Câmara Municipal na Assembleia Intermunicipal da CIMAL-

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral e em outros fóruns. ---------------------------------  

 ---------- Considerou ainda que no momento será provável que as distâncias que a população do 

concelho de Odemira tenha de percorrer para alcançar alguns níveis de justiça passem a ser 

muito maiores, porque corriam o risco de transitar a justiça para Beja, onde entre outros fatores 

não existe uma rede de transportes compatível. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, felicitou o Executivo Municipal pela atenção com que se debruçou sobre 

esta problemática, considerando que deveriam estar vigilantes, relembrando que os tribunais 

que passaram a extensões locais, sem julgamentos, a “breve trecho” correm o risco de 

desaparecer totalmente, e a criação das novas comarcas com base do distrito irá original um 

decréscimo do volume processual existente onde ainda existem tribunais, o que poderá originar 

futuramente a extinção destes, ficando apenas os existentes nas sedes de distrito. ------------------  

 ---------- Relembrou que a justiça de proximidade não é só uma questão ideológica, mas 

sobretudo um direito que as pessoas têm. O desaparecimento de um tribunal traduz-se, de 

acordo com a Constituição da Republica Portuguesa, um pouco na perda de soberania da 

respetiva população. Nessa conformidade, propôs que a Assembleia Municipal se solidarizasse 

com a Moção aprovada pelo Executivo Municipal. ------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que referiu que a Coligação “Odemira com 

Futuro” iria votar favoravelmente aquela Moção e informou que o país confronta-se, nas 

últimas décadas, com grandes movimentos da população e extensas zonas de desertificação, o 

que tem originado notícias contínuas de fecho de serviços ou de órgãos de soberania, 

designadamente maternidades, serviços de urgências, escolas, postos de correio, entre outros. 

Nessa conformidade, considerou que não existia na política portuguesa e nos partidos em geral 

uma reflexão suficiente sobre política de território, o que vai agravando o problema e a 
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tendência no sentido da desertificação. Disse ainda que só quando houvesse uma política de 

território é que se podia interromper aquele tipo de decisões que vão atrás de um fenómeno e 

que mesmo num contexto de dificuldades das finanças públicas, deviam dar uma resposta que 

fosse inteligente, que servisse as pessoas e que permitisse até o repovoamento dessas zonas. ----  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta apresentada pelo 

Senhor Manuel Coelho, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos 

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

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

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

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

 ----------- b) Parecer da Câmara Municipal de Odemira no âmbito da Discussão Pública do 

Relatório do Grupo de Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (GTIEVA), 

enviado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira a coberto do ofício número 

mil setecentos e noventa e três, datado do dia vinte e um de fevereiro do corrente ano, o qual 

foi subscrito e aprovado por unanimidade na reunião ordinária da Câmara Municipal no 

passado dia vinte de fevereiro e que ficará arquivado no maço de documentos desta sessão. -----  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que fez a seguinte intervenção 

relativamente ao Parecer em causa: “Não se trata do agora, mas sim desde sempre temos sido 

esquecidos no que diz respeito às acessibilidades. Mais uma vez esse facto está patente neste 

relatório.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este relatório tem por base o objetivo de avaliar quais as infraestruturas no país que 

devem ser desenvolvidas nos próximos anos e que incidem sobre infraestruturas portuárias, 

rodoviárias, ferroviárias e aeronáuticas. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Itinerário Complementar – IC4 é uma infraestrutura que está por concluir, que 

termina atualmente em Bensafrim e falta liga-la a Sines, e que faz parte do Plano Rodoviário 
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Nacional. Em Odemira houve há alguns anos uma iniciativa governamental denominada 

“Aproximar Odemira” e na altura o Senhor Secretário de Estado, Paulo Campos, pediu 

desculpa a todos os Odemirenses por Odemira ter permanecido tantos anos sem uma ligação a 

um itinerário rodoviário principal e disse que era altura de fazer o estudo que concluísse qual o 

melhor traçado. Esse estudo foi concluído há dois anos e foi arrumado na gaveta, e as 

indicações atualmente são para que não exista mais um quilómetro de novas estradas, tendo o 

Senhor Secretário de Estado atual, Sérgio Monteiro, confirmado isso mesmo numa reunião em 

Évora, na CCDR Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso grito de revolta é porque andamos a correr contra o tempo. O primeiro estudo 

do IC4 data de mil novecentos e setenta e nove e desde lá tem sido uma luta insistente dos 

órgãos municipais e de alguns regionais, face à sua promessa constantemente adiada e ao mau 

estado das estradas nacionais na região.--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quem nos Governa deverá fazer uma reflexão urgente em termos de organização 

territorial e definir qual a estratégia, ou seja, decidam-se se a base é de NUT3, NUT2 ou 

distritos. Odemira não pode servir para os interesses dos outros e sempre para o lado que dá 

mais jeito. O exemplo da justiça é um deles. Outrora demos mais jeito ao Litoral Alentejano, 

porque tinham de ter um determinado nível de população mínima servida pelo tribunal de 

Santiago do Cacém e precisavam de um número de processos de Odemira, atualmente parece 

que precisam de nós em Beja, porque o tribunal do trabalho, a grande instância e cível não se 

justificam sem os números de Odemira. Não aceitamos este “ping-pong” que mostra que numa 

estratégia política somos litoralizados e noutra somos distritalizados. Na prática, Odemira é um 

distrito, somos duas vezes e meia a ilha da Madeira, é evidente que não temos a mesma 

população, a mesma realidade territorial e a mesma força politica e aí reside a grande diferença, 

falta o peso eleitoral. Mas servimos para justificar tudo o que é poupança. (…) --------------------  

 ---------- A linha férrea que outrora serviu tanto ao desenvolvimento do nosso concelho 
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praticamente deixou de servir a nossa população no que era essencial que era o serviço público 

à população do interior. As estações estão abandonadas e outrora tinham um serviço de 

comboio regional, mas porque o deficit desse serviço era de um milhão de euros, suspenderam 

o comboio regional, mas não acredito que façam isso noutros locais do país. O interior não tem 

também direito a serviço público? Aqui fazem-se as contas e porque não as fazem noutras 

situações? Em Lisboa suspenderam o Metro ou a carris por causa do deficit? -----------------------  

 ----------- Porque não temos os postos da Guarda Nacional Republicana em proporção com a 

nossa realidade territorial, que é um distrito em comparação com a realidade de outros 

concelhos? Esta matriz territorial desequilibra tudo e não há coragem para inverter. ---------------  

 ----------- Trata-se de um sentimento de revolta e de injustiça que todos sentimos. Também não 

durmo descansado quando referem que no distrito os serviços de Finanças irão fechar, exceto 

Odemira e Beja. Vou estar vigilante e Odemira até tem um número de processos de finanças 

superior a Beja. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muitos governantes dizem que o litoral já tem tudo. O litoral, exceto Odemira, dizem 

os Odemirenses! -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para fazer algumas infraestrutura nós somos território sensível, área protegida, Rede 

Natura, temos estuários do Mira, Perímetro de Rega do Mira e um sem número de planos para 

entravar o processo de licenciamento e desenvolvimento de um qualquer investimento. ----------  

 ----------- Este relatório GTIEVA nem aborda o IC4, ao menos que se estudasse os itinerários 

que estão por concluir no país e ao menos que nos justificassem o porquê de ele não ser 

prioritário. O relatório estuda tudo o que é importante no país, exceto no concelho de Odemira, 

exceto no litoral alentejano e no sudoeste. Não aceitamos e vamos lutar contra esta hipocrisia 

politica!” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que à semelhança da proposta apresentada na 

alínea anterior, propôs que a Assembleia Municipal se solidarizasse com o teor do Parecer 
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aprovado pelo Executivo Municipal, -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta apresentada pelo 

Senhor Manuel Coelho, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos 

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

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

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

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

 ---------- Ainda neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal convidou a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes 

para, se assim o entendesse, falar sobre a sua freguesia, atendendo que era anfitriã daquela 

sessão. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Anabela Gamito, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, congratulou-se com a realização daquela sessão na sua freguesia e referiu que a sua 

maior preocupação em relação à população de Vila Nova de Milfontes, que felizmente continua 

a crescer, era referente a aspetos relacionados com a saúde, as acessibilidades e as distâncias 

dos serviços. Disse ainda que partilhava das preocupações e das reflexões feitas pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que comungou das preocupações 

da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, designadamente 

relacionada com a saúde. Referiu que se trata de um problema de longa data, com várias 

Moções, Propostas, Assembleias Municipais temáticas. Informou que faltam médicos de 

família, referindo que Odemira, no momento, tem seis médicos no quadro e quatro médicos 

cubanos em serviço temporário através de protocolo e, em Vila Nova de Milfontes, existe um 

médico quando já teve três. Sobre este assunto informou ainda que no dia vinte de fevereiro 

compareceu em Lisboa numa reunião com o Senhor Ministro da Saúde e os respetivos 
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Secretários de Estado, solicitada pela CIMAL - Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral, 

na qual manifestou a preocupação relativamente a questões relacionadas com a saúde no Litoral 

Alentejano, designadamente quanto à evidente falta de médicos, enfermeiros e administrativos. 

O Senhor Ministro foi informado que no Litoral Alentejano falta mais de cinquenta e cinco 

médicos e que no concelho de Odemira existem cerca de oito mil pessoas sem médico de 

família. Alertou ainda o Senhor Ministro para as condições em que se encontram as extensões 

de saúde no concelho e para a necessidade da construção de uma nova extensão de saúde em 

Vila Nova de Milfontes, cuja população triplica durante a época sazonal. Alertou também para 

a inexistência de radiologista no Centro de Saúde de Odemira e para a falta de profissionais na 

área de psiquiatria, num concelho com índices de suicídio acima da média nacional. O Senhor 

Presidente da Câmara informou ainda o Senhor Ministro das condições que o Município de 

Odemira oferecia para fixação de técnicos da área da saúde, designadamente em termos de 

atribuição de lotes de terreno e cedência de alojamentos. Foram ainda abordadas questões 

relacionadas com as dificuldades financeiras em que se encontravam as associações de 

bombeiros e com os atrasos no pagamento do transporte de doentes aos bombeiros, bem como, 

analisada a forma como atualmente era efetuado o transporte de doentes para as unidades de 

saúde e das dificuldades de parte da população face às distâncias a percorrer. ----------------------  

 ----------- Foi informado pelo Senhor Ministro que estava prevista para breve a abertura de um 

concurso para a colocação de médicos de família no Litoral Alentejano, bem com, de dois 

psiquiatras, sendo que um seria colocado no concelho de Odemira. -----------------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que também recebeu 

a Senhora Embaixadora de Cuba que veio a Odemira visitar os médicos cubanos, a qual se 

mostrou disponível para alargar o protocolo existente com Portugal na área da saúde sobre 

quadros médicos cubanos a trabalhar no nosso país. -----------------------------------------------------   

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que, em nome dos eleitos pela Coligação 
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Democrática Unitária, apresentou a Moção sobre “O estado da saúde no concelho de Odemira” 

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

 ------------------------------------------ “MOÇÃO  -----------------------------------------------------------  

 ---------------- O ESTADO DA SAÚDE NO CONCELHO DE ODEMIRA  ---------------------  

 ---------- O concelho de Odemira, nas suas 13 freguesias, atravessa há algum tempo uma grave 

lacuna na assistência na doença aos seus habitantes. Os médicos existentes a prestarem serviço, 

são manifestamente insuficientes para responder às necessidades da população. O facto de 

alguns médicos terem sido aposentados, a morte súbita de um deles, sem que os respetivos 

postos de trabalho fossem preenchidos, criaram uma situação insustentável. ------------------------  

 ---------- Contemplemos os números: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na freguesia de S. Teotónio, há um médico de família para cerca de 7000 habitantes. 

Na freguesia de Vila Nova de Milfontes há um médico de família para cerca de 5000 

habitantes, quando, num quadro legal de atribuições, está destinado a cada médico 1750, até 

2000 utentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E como está a situação nas freguesias do interior? --------------------------------------------  

 ---------- Os 9 médicos aos serviço desdobram-se, para acudir uma, duas vezes por semana, 

nalgumas freguesias, uma vez, de 15 em 15 dias noutras, e há situações em que uma vez no 

mês. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com o aumento da carga horária, e com um leque de utentes desta dimensão, é 

exigido a estes médicos um esforço sobre humano, sem que contudo aos mesmos, seja possível 

dar resposta atempada às necessidades dos utentes, porque o ser humano tem limites esses que 

não estão a ser respeitados por parte do governo. Os médicos são funcionários públicos que 

prestam um serviço imprescindível aos cidadãos, nas suas necessidades e direitos básicos. 

Neste caso as duas partes estão privadas destes direitos. ------------------------------------------------  

 ---------- Perante o quadro de acentuadas carências na saúde, que assola a população do 
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concelho de Odemira, esta Assembleia Municipal, reunida hoje, delibera: ---------------------------  

 ----------- - Solicitar ao Sr. Ministro da Saúde atenção prioritária e incisiva sobre este problema;  

 ----------- - Exigir que o Sr. Ministro da Saúde tome medidas urgentes, providenciando a vinda 

de médicos para o concelho de Odemira. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de fevereiro de 2014 ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Após aprovação, esta moção deve ser enviada para: ------------------------------------------  

 ----------- - Senhor Presidente da Republica; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- - Senhor Primeiro Ministro -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Senhora Presidente da Assembleia da Republica --------------------------------------------  

 ----------- - Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica.” --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, que apresentou a 

Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- “MOÇÃO  ----------------------------------------------------  

 -------------------------SAUDAÇÃO ÀS MULHERES E AO 8 DE MARÇO -------------------------  

 ----------- Em vésperas do dia 8 de Março a Assembleia Municipal de Odemira saúda este dia, 

consagrado pela ONU desde 1975 como Dia Internacional da Mulher. Já em 1910, Clara Zetkin 

tinha feito aprovar no II Congresso Internacional Socialista a comemoração de um dia 

internacional para lembrar a situação particular das mulheres na sociedade. -------------------------  

 ----------- Há quem ache que comemorar o 8 de Março já não faz sentido, lembramos a justeza e 

a pertinência de dar visibilidade às lutas das mulheres pela igualdade, enquanto persistir todo e 

qualquer sinal de discriminação e de atropelo aos direitos, tratando de modo desigual uma parte 

da humanidade, em função do seu género. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- No ano em que comemoramos 40 anos do 25 de Abril, altura a partir da qual as 

mulheres portuguesas puderam comemorar o 8 de Março em liberdade, lembramos aqui as 
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conquistas e avanços ao longo do último século, as memórias de lutas tão difíceis e 

prolongadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A austeridade permanente a que a troika e o governo PSD-CDS vêm sujeitando o 

povo português, tem tido efeitos perversos e traduziu-se em recuos de décadas na organização 

social e em particular, na vida das mulheres. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A mobilização para a resistência e para a luta contra as medidas austeritárias do 

governo do PSD e do CDS torna a comemoração do Dia Internacional da Mulher ainda mais 

atual e importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Daqui manifestamos toda a nossa solidariedade às mulheres espanholas, ameaçadas de 

retrocesso à tragédia do aborto clandestino. Se nada fizermos, o contágio austeritário e 

conservador poderá atingir Portugal, onde, há menos de uma década, as mulheres eram 

obrigadas a atravessar a fronteira para escapar à perseguição e à indignidade. ----------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira não pode alhear-se do significado profundo do 8 

de Março e da sua pertinência nos dias de hoje e por isso saúda as mulheres que no nosso país 

resistem e em todo o mundo lutam por um mundo de igualdade, liberdade, justiça, 

solidariedade e paz. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (Esta Moção, depois de aprovada, deverá ser remetida ao Governo, Assembleia da 

República, Grupos Parlamentares e Comunicação Social Regional).----------------------------------  

 ---------- Vila Nova de Milfontes, 28 de fevereiro de 2014 ---------------------------------------------  

 ---------- Pedro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves alertou ainda para o facto da documentação para as 

sessões da Assembleia Municipal chegar aos membros muito perto do dia da sessão, 

provocando alguns constrangimentos na análise dos mesmos. Nesse sentido, perguntou para 

quando estava previsto o envio daquela documentação por via eletrónica. ---------------------------  
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 ----------- Por último, perguntou em que situação se encontrava a Folha da Assembleia, uma vez 

que deixou de ser publicada. Considerou que se tratava de uma forma dos partidos 

representados na Assembleia Municipal chegarem aos cidadãos mais facilmente. Sobre este 

assunto relembrou que o Executivo Municipal tinha o Boletim Municipal e perguntou se no 

Boletim não podia ser dado algum espaço de intervenção às forças políticas representadas na 

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

 ----------- Interveio o Senhor Alberto Santos, eleito pelo Partido Socialista, que apresentou os 

documentos que seguidamente se transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------  

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

 ----------------------- Falecimento de JOÃO MARIA SALVADOR -------------------------------------  

 ----------------------------------------- (12.Nov.1936 – 21.Fev.2014) --------------------------------------  

 ----------- “O Grupo de deputados eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de 

Odemira, apresenta um sentido VOTO DE PESAR, pelo falecimento de João Maria Salvador, 

ilustre e reconhecido autarca do nosso concelho, falecido no passado dia 21 de Fevereiro, com 

77 anos, após situação de doença. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- João Maria Salvador, natural da Freguesia de São Teotónio, nasceu em Novembro de 

1936, viveu maior parte de sua vida na Zambujeira do Mar, tendo vivido inicialmente no 

Brejão e alguns anos a trabalhar como emigrante na Alemanha. ---------------------------------------  

 ----------- A Zambujeira do Mar mereceu desde sempre a sua maior dedicação e empenho, 

procurando contribuir para o desenvolvimento e melhoria das condições de vida na localidade e 

zonas vizinhas, quer integrando a Comissão de Moradores no período pós 25 de Abril de 1974, 

quer como fundador e mais tarde Presidente da ACRDZ - Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva Zambujeirense, foi um dos principais impulsionadores para que fosse criada a 

Freguesia de Zambujeira do Mar, o que foi concretizado em Junho de 1989, tendo sido 

Presidente da Comissão Instaladora da Freguesia e posteriormente eleito Presidente da Junta de 
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Freguesia de Zambujeira do Mar por três mandatos consecutivos, nos mandatos de 1989-1993, 

1993-1997 e 1997-2001, período em que por inerência de funções foi também deputado desta 

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

 ---------- Pela sua personalidade de perseverança e empenho nas causas de interesse público e 

bem comum, conseguiu o reconhecimento e admiração pelo seu altruísmo e dedicação aos 

cargos que desempenhou, quer como Presidente da ACRDZ ou Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujeira do Mar. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para perpetuar a sua memória, pretende-se com este de voto de pesar, registar e 

enaltecer publicamente o reconhecimento e gratidão pelo seu contributo e exemplo de vida na 

dedicação à causa pública. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em conformidade, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia 

Municipal, hoje reunida, delibere: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Exprimir o seu sentido pesar pelo falecimento de João Maria Salvador e que dele 

seja dado conhecimento à sua família. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 28 de Fevereiro de 2014” -------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------ “PROPOSTA -------------------------------------------------------  

 ------------- TOPONÍMIA EM HOMENAGEM A JOÃO MARIA SALVADOR ------------------  

 --------------------------------- (12.Nov.1936 – 21.Fev.2014) ---------------------------------------------  

 ---------- “O Grupo de deputados eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de 

Odemira, propõe que seja prestada homenagem póstuma com atribuição de toponímia a João 

Maria Salvador, ilustre e reconhecido autarca do nosso concelho, falecido no passado dia 21 de 

Fevereiro, com 77 anos, após situação de doença.--------------------------------------------------------  

 ---------- João Maria Salvador, natural da Freguesia de São Teotónio, nasceu em Novembro de 

1936, viveu maior parte de sua vida na Zambujeira do Mar, tendo vivido inicialmente no 



-22- 

28-02-2014 

Brejão e alguns anos a trabalhar como emigrante na Alemanha. ---------------------------------------  

 ----------- A Zambujeira do Mar mereceu desde sempre a sua maior dedicação e empenho, 

procurando contribuir para o desenvolvimento e melhoria das condições de vida na localidade e 

zonas vizinhas, quer integrando a Comissão de Moradores no período pós 25 de Abril de 1974, 

quer como fundador e mais tarde Presidente da ACRDZ - Associação Cultural Recreativa e 

Desportiva Zambujeirense, foi um dos principais impulsionadores para que fosse criada a 

Freguesia de Zambujeira do Mar, o que foi concretizado em Junho de 1989, tendo sido 

Presidente da Comissão Instaladora da Freguesia e posteriormente eleito Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujeira do Mar por três mandatos consecutivos, nos mandatos de 1989-1993, 

1993-1997 e 1997-2001, período em que por inerência de funções foi também deputado desta 

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

 ----------- Pela sua personalidade de perseverança e empenho nas causas de interesse público e 

bem comum, conseguiu o reconhecimento e admiração pelo seu altruísmo e dedicação aos 

cargos que desempenhou, quer como Presidente da ACRDZ ou Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujeira do Mar. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para perpetuar a sua memória, pretende-se com esta proposta de atribuição de 

toponímia, registar e enaltecer publicamente o reconhecimento e gratidão pelo seu contributo e 

exemplo de vida na dedicação à causa pública. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Em conformidade, o Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia 

Municipal, hoje reunida, delibere: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Recomendar à Comissão de Toponímia da Freguesia de São Teotónio, atribuir ao 

Jardim localizado frente à Escola Básica de Zambujeira do Mar, o nome de “Jardim João Maria 

Salvador”, com colocação futura de placa alusiva à toponímia incluindo resumo descritivo e 

biográfico do homenageado. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de Fevereiro de 2014” -------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro que prestou a seguinte Informação: “Estudo elege 

Odemira como o octogésimo oitavo melhor município para viver, para visitar e para investir, 

em Portugal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O ranking “City Brand” foi promovido pela Bloom Consultinh e analisou três 

categorias: negócios (investimento), visitar (turismo) e viver (talento). ------------------------------  

 ---------- O ranking foi elaborado através do cruzamento de diversos dados estatísticos, como o 

desemprego, número de hospitais, salário médio, taxa de criminalidade ou dormidas turísticas 

por Município, com quinze grupos de perguntas-chave, que agrupam “o que as pessoas 

procuram no mundo inteiro num Município”. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Posteriormente, esses dados são comparados com a “comunicação on-line de cada 

Município: “O que comunica e o número de pessoas da autarquia e a sua presença nas redes 

sociais”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de anteriormente Odemira aparecer em destaque nos rankings da 

transparência, eficácia financeira, melhor Município para estudar e na participação cívica, 

agora foi a vez de Odemira voltar a ser reconhecido num importante ranking – o City Brand. ---  

 ---------- Estão de parabéns todos os Odemirenses!” ----------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação dos últimos documentos 

apresentados neste ponto da Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ---------- a) Moção apresentada pela Senhora Maria Luísa Palma, em nome dos eleitos pela 

Coligação democrática Unitária, sobre “O estado da saúde no concelho de Odemira”. Esta 

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

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e 

quatro membros da Assembleia Municipal; ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- b) Moção apresentada pelo Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, 

sobre “Saudação às mulheres e ao 8 de março”. Esta Moção foi aprovada por maioria, com 

dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze votos a favor dos 

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

Bloco de Esquerda e dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com 

Futuro”, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal; -----------  

 ----------- c) Voto de Pesar pelo falecimento de João Salvador, apresentado pelo Senhor Alberto 

Santos, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista. Este Voto de Pesar foi aprovado por 

unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze 

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

membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Proposta apresentada pelo Senhor Alberto Santos, em nome dos eleitos pelo Partido 

Socialista, sobre “Toponímia em Homenagem a João Salvador”. --------------------------------------  

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

Teotónio, que sugeriu que a proposta fosse uma recomendação à Comissão Toponímica. --------  

 ----------- Interveio o Senhor António Assude Ferreira que referiu que não discordava com a 

proposta; no entanto, considerou que deveriam adiar a votação da mesma para angariação de 

mais informação, designadamente sobre a atual designação do jardim, como reagiria a 

população da Zambujeira do Mar, entre outras. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor José Ribeiro e Castro que referiu que os eleitos pela Coligação 

“Odemira no com Futuro” iriam abster-se não por se oporem à recomendação, mas porque 

receiam que aquele precedente venha condicionar as competências da Comissão Toponímica 

das Juntas de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro que referiu que se tratava de uma sugestão para 

análise da Comissão Toponímica, a qual tem total independência para decidir depois, em 

conjunto com a população, a denominação do referido jardim. Considerou ainda que de modo 

algum uma sugestão ou uma ideia vinda da Assembleia Municipal serviria como forma de 

pressão à referida Comissão. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou que iriam 

votar a recomendação expressa no final da proposta. Não havendo mais intervenções, 

procedeu-se à votação da Proposta, a qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor 

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

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

sete abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a favor do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia 

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

 ---------- Quanto à intervenção do Senhor Pedro Gonçalves, em relação ao envio da 

documentação para as sessões, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal reconheceu que 

o material chegou tarde, mas foi enviado em tempo útil, dentro dos prazos estipulados por lei. 

Ainda, quanto ao envio da documentação, informou que atualmente a informação já era 

trabalhada em suporte digital pelo Executivo Municipal, procedimento que poderia já ser 

transposto para a Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à Folha da Assembleia relembrou que tinha sido um instrumento de 

divulgação do órgão, utilizado em mandatos anteriores, sob proposta dos seus membros através 

da criação de Comissões para o efeito. Nesse sentido, se a digníssima Assembleia Municipal 

entender que este mecanismo deve continuar ou outros podem nascer para divulgação da 

Assembleia Municipal têm todo a soberania para o propor e deliberarmos sobre o facto. 
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Relativamente à divulgação no Boletim Municipal, considerou que se devia manter a 

diferenciação dos órgãos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que os Boletins 

Municipais que conhecia geralmente tinham por objetivo a divulgação de matérias relativas a 

questões do Executivo Municipal e do desempenho da Câmara Municipal. Relembrou ainda 

que o objetivo passa por divulgar e não emitir opiniões, designadamente políticas. ----------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Viana Afonso que informou que subscrevia a intervenção 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal e recordou, relembrando as diversas temáticas 

abordadas nos Encontros Nacionais dos Boletins Municipais, que o Boletim Municipal deve ser 

por essência um espaço de divulgação das atividades da Câmara Municipal e não seria 

equiparado a um órgão de imprensa regional ou local. Considerou ainda que a divulgação das 

atividades da autarquia acaba por expressar aquilo que é a atividade e a participação de cada 

grupo político presente nos órgãos. Referiu também que discordava que o Boletim Municipal 

ou a Folha da Assembleia contivessem espaços para que as diversas forças políticas pudessem 

opinar, considerando que as opiniões de cada grupo político far-se-iam nos boletins próprios 

dos partidos políticos locais, regionais e nacionais. ------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que concordou com a anterior intervenção e 

referiu que o Boletim Municipal deveria ter como objetivo a informação das atividades dos 

Executivo Municipal e não deveria ter qualquer relação com a Assembleia Municipal, para 

permitir a distinção dos órgãos. Informou ainda que a Comissão criada para a elaboração da 

Folha da Assembleia propôs na altura que a mesma fosse subordinada a um tema específico. ----  

 ----------- Interveio novamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que considerou 

que deveriam refletir sobre a continuidade ou não da Folha da Assembleia, sobre os meios da 

sua divulgação, e sensibilizou ainda os presentes para a constituição de comissões ou de grupos 

de trabalho sobre diferentes temáticas, tendo por base o Regimento da Assembleia Municipal. --  
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 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

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

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

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

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

 ---------- Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C), DO NÚMERO 

DOIS, DO ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO DA LEI NÚMERO SETENTA E CINCO BARRA 

DOIS MIL E TREZE, DE DOZE DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de Atividades 

desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um de dezembro 

do ano dois mil e treze a trinta e um de janeiro do corrente ano, que ficará arquivado no maço 

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

 ---------- Não se registou qualquer pedido de esclarecimento. ------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento. -----------------------------------  

 ---------- Ponto dois: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO – GRAU 

OURO AO DR. JOAQUIM JOSÉ DUARTE SILVA: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0093-2014 - PROPOSTA Nº 8/2014 P - ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO – GRAU OURO AO DR. JOAQUIM JOSÉ DUARTE 

SILVA ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 8/2014 P, datada de 14/02/2014, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta nº.8/2014 P -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atribuição de Medalha Municipal de Mérito – Grau ouro ao Dr. Joaquim José Duarte 

Silva ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Dr. Joaquim José Duarte Silva, mais conhecido por Dr. Duarte Silva, foi um dos 
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mais ilustres cidadãos do concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Médico, natural do Barreiro, chegou a Odemira no início da década de 80, integrado 

no “Serviço médico na periferia”, numa altura que o concelho de Odemira não tinha 

praticamente médicos, sendo o acesso à saúde muito limitado, pois o Sistema Nacional de 

Saúde estava a dar os primeiros passos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aqui viria a apaixonar-se pela gente e pela beleza natural destas terras, escolhendo 

Vila Nova de Milfontes para residir e o concelho de Odemira, em geral, para trabalhar. ----------  

 ----------- Para além do seu incontestável conhecimento científico, era um homem bem formado, 

de elevados valores morais, dedicado à sua profissão, à família e aos outros, numa 

disponibilidade permanente.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destacou-se como médico de Clínica Geral e Familiar, empenhado no serviço 

constante à população; foi um ilustre Delegado de Saúde, cargo que exerceu até ao fim da vida, 

revelando uma grande preocupação com a saúde pública e ambiental, sempre disponível para 

encontrar as melhores soluções de forma ponderada e articulada com as instituições públicas 

locais, tendo promovido diversos encontros e jornadas técnicas de aperfeiçoamento de métodos 

e estratégias, para benefício do serviço público.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Como Médico Privado, criou um centro de medicina familiar, com várias 

especialidades, respondendo a uma necessidade há muito sentida em Vila Nova de Milfontes. --  

 ----------- O seu apurado espírito crítico e construtivo, a vasta experiência profissional, a sua 

afabilidade e sensatez, tornaram-no numa voz ativa e considerada, articulando também a área 

da saúde, com a da educação e do desporto, desempenhando funções como professor da 

disciplina de Saúde, no Colégio de Nossa Senhora da Graça, em Vila Nova de Milfontes e 

como Presidente do Clube Desportivo Praia de Milfontes. ----------------------------------------------  

 ----------- Este exemplo de serviço público, de dedicação ao bem-estar e à qualidade de vida da 

comunidade do nosso concelho ficará para sempre. O Município de Odemira deve-lhe um 
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reconhecimento pelo seu contributo inestimável.  --------------------------------------------------------  

 ---------- Conscientes da importância que assumem hoje valores como a competência, a 

solidariedade, a coragem, a abnegação, a participação e a criatividade, entre outros, e no 

sentido não só de agradecer, mas também de sensibilizar a comunidade para estes valores, 

tenho a honra de propor que, ao abrigo do n.º1 do art.º 4.º do Regulamento Municipal de 

Medalhas Honoríficas, seja atribuída, a título póstumo, a Medalha Municipal de Mérito – grau 

Ouro, ao Dr. Joaquim José Duarte Silva, falecido em serviço e de forma inesperada, em 12 de 

Dezembro de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As insígnias propostas devem ser entregues em cerimónia solene a realizar, no 

próximo dia da Liberdade, nos termos definidos no art.º6 do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas.  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 14 de fevereiro de 2014 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Engº." ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e posterior remessa à Assembleia 

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

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal por escrutínio secreto, deliberou aprovar, 

com cinco votos a favor, a atribuição da Medalha de Mérito-Grau Ouro ao Dr. Joaquim José 

Duarte Silva, bem como, a sua remessa à Assembleia Municipal.”------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

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

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito-Grau Ouro por maioria absoluta, com vinte e sete votos a favor, 

dois votos contra e quatro abstenções, num total de trinta e três votantes. ----------------------------  

 ---------- Ponto três: ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO 
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SPORTING CLUBE SANTACLARENSE: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0091-2014 - PROPOSTA Nº 7/2014 P - ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO SPORTING CLUBE SANTACLARENSE -------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 7/2014 P, datada de 14/02/2014, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 7/2014 P -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Sporting Clube Santaclarense ----------  

 ----------- Fundado a 15 de agosto de 1920 o Sporting Clube Santaclarense é o clube mais antigo 

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

 ----------- É uma coletividade vocacionada essencialmente para a prática desportiva, sendo o 

futebol a modalidade mais praticada, no entanto os seus associados têm tido oportunidade de 

participar em diversas iniciativas culturais promovidas pelo clube. -----------------------------------  

 ----------- Ao longo dos seus 93 anos de história, o Santaclarense tem sido capaz de transmitir 

uma imagem positiva associada ao futebol e ao desporto em geral, possibilitando a muitos 

jovens o contacto com o mundo do desporto, tão importante para a sua formação enquanto 

desportistas e homens do amanhã.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dedicação, empenho, sacrifício, muitas vitórias, algumas derrotas também, muita 

emoção e lágrimas fazem parte deste percurso.  ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ao longo da sua longa história desportiva conta com passagem pelo campeonato 

nacional da 3ª divisão de futebol, duas presenças na 1ª divisão distrital e várias participações no 

campeonato distrital da 2ª divisão. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seu palmarés constam dois títulos distritais da 2ª divisão e três taças disciplina da 

Associação de Futebol de Beja, bem como um título distrital do Inatel. ------------------------------  

 ----------- É filial nº 97 do Sporting Clube de Portugal, sendo o único clube do concelho de 
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Odemira associado a um histórico do futebol nacional e europeu. -------------------------------------  

 ---------- O Sporting Clube Santaclarense é hoje e sempre foi, uma instituição considerada e 

respeitada no meio desportivo regional, uma coletividade de mérito reconhecido e referência 

para o desporto concelhio.   ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pela sua ação de mérito no campo desportivo o Sporting Clube Santaclarense é 

merecedor do galardão de Mérito do Município de Odemira, pelo que tenho a honra de propor 

que a Exmª. Câmara Municipal, nos termos do nº.1 do artigo 4º. do Regulamento Municipal de 

Medalhas Honorificas, delibere propor à Assembleia Municipal a atribuição da Medalha 

Municipal de Mérito, ao  Sporting Clube Santaclarense, o clube mais antigo do Concelho de 

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

 ---------- Odemira, 14 de fevereiro de 2014 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Engº." ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e posterior remessa à Assembleia 

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

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Clara-a-Velha, que em nome da Junta de Freguesia e do Sporting Clube Santaclarense 

agradeceu a proposta em causa. Informou que a coletividade tinha cerca de trezentos e 

cinquenta sócios, numa freguesia com cerca de setecentos habitantes, o que traduz um 

reconhecimento do trabalho feito. Disse ainda que o Clube realiza várias atividades recreativas 

e culturais e tinha-se dedicado nos últimos anos ao Campeonato INATEL. Referiu também que 

têm conseguido dotar a coletividade de várias infraestruturas e apesar do parque desportivo ser 

municipal, não podem deixar de evocar a persistência junto do Executivo Municipal para a 
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execução das obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA E DE ALTERAÇÃO 

AO REGULAMENTO DE TAXAS, PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA (SIR-SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL – DECRETO-LEI N.º 

169/2012, DE 01 DE AGOSTO): Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0820-2013 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA E ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DE TAXAS, PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA: SIR - SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL (DECRETO-LEI N.º 169/2012, 

DE 1 DE AGOSTO) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 61/2013, datada de 5 de dezembro de 2013, proveniente 

do Gabinete de Qualidade e Controlo de Gestão, a remeter a proposta de Alteração ao 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Odemira, bem como a proposta de 

Alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira, para 

cumprimento dos artigos 18.º e 81.º do Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, aprovada por 

unanimidade, na reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 21 de novembro de 
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2013, pelo que se propõe em cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do Art.º n.º 33, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal delibere remeter o assunto à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, e subsequente publicitação e início do 

período de apreciação pública. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a apreciação e remessa à Assembleia Municipal, nos termos propostos. -----  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ---------- Ponto cinco: PROJETO DE REGULAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICA, 

ELEITORAL E SINDICAL DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0025-2014 - PROPOSTA Nº 1/2014 P - PROJETO DE 

REGULAMENTO DE PROPAGANDA POLÍTICA, ELEITORAL E SINDICAL DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 1/2014 P, datada de 29/01/2014, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta nº.1 /2014 P -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Projeto de Regulamento de Propaganda Política, Eleitoral e Sindical do Município de 

Odemira  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- • A Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na sua atual redação estabelece as regras relativas à 

afixação e inscrição de mensagens de propaganda; ------------------------------------------------------  

 ----------- • O artigo 11º. do diploma legal supramencionado atribui às autarquias, a competência 

para a elaboração de regulamentos necessários à execução da presente Lei; -------------------------  

 ----------- • Importa assegurar a adequada compatibilização entre a liberdade de expressão, 

exercida através da afixação ou inscrição mural de material de propaganda politica e todo um 

conjunto de valores também constitucionalmente tutelados, alguns dos quais com a categoria de 

direitos fundamentais: o direito de propriedade privada, a proteção do património cultural e 

artístico, a paisagem, o meio ambiente, a paz e a tranquilidade públicas, a segurança, a 

liberdade de circulação, a salubridade pública e a imparcialidade dos agentes e serviços 

públicos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A colocação e a instalação de mensagens de propaganda deve observar uma 

disciplina que conduza a uma planificação e a uma ordenação criteriosa com o intuito de ser 

assegurado o equilíbrio do meio urbano, bem como o respeito pela ordem estética e de interesse 

público; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando ainda, que se trata de um regulamento que impõe deveres e sujeições, 

promoveu-se a consulta, em sede de audiência dos interessados, às forças políticas e partidárias 

do Concelho de Odemira, bem como aos sindicatos com maior intervenção no Concelho, 

conforme o preceituado no nº.1 do artigo 117º. Do Código do Procedimento Administrativo, 

não se tendo registado qualquer alteração ou sugestão.  -------------------------------------------------  

 ----------- Assim, nos termos da Lei nº.97/88, de 17 de agosto na sua atual redação, conjugada 

com a alínea k) do nº.1 do artigo 33º. da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro, tenho a honra de 

propor que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere apreciar o projeto de regulamento de 

propaganda politica, eleitoral e sindical do Município de Odemira, e bem assim submetê-lo  à 

apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  
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 ---------- Odemira, 29 de janeiro de 2014 ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Engº.". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a apreciação e posterior remessa à Assembleia Municipal para apreciação e 

aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ---------- Ponto seis: 2ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 1ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 1ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “9 - ASSUNTO N.º 0095-2014 - 2ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 1ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 

1ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1ª REVISÃO AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº.2014/70-PGO, datada de 17/02/2014, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 2ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

de 2014, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), 
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consistindo na 1ª. Revisão ao Orçamento da Receita, 1ª. Revisão ao Orçamento da Despesa, 1ª. 

Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 1ª. Revisão ao Plano Plurianual de 

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

 ----------- ORÇAMENTO DA RECEITA:------------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 3.000,00€ (Três mil euros); ----------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 3.000,00€ (Três mil euros). -----------------------------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 267.500,00€ (Duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos euros); -   

 ----------- Diminuições/anulações: 267.500,00€ (Duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos 

euros). --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 211.000,00€ (Duzentos e onze mil euros); -----------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 179.000,00€ (Cento e setenta e nove mil euros). ----------------  

 ----------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: -------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 42.000,00 € (Quarenta e dois mil euros); ------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 26.000,00 € (Vinte e seis mil euros). ------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e, bem assim, que seja remetida à 

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

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

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

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro”, sete votos contra dos 
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membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. ------------  

 ---------- Ponto sete: PROPOSTA N.º 1 /2014 V-RC - ACORDO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA A JUNTA DE FREGUESIA DE RELÍQUIAS, A 

JUNTA DE FREGUESIA DE S. LUÍS, A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO VALE FERRO, 

A CASA DO POVO DE RELÍQUIAS, GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE 

RELÍQUIAS E A CASA DO POVO DE SÃO LUÍS: Foi presente a proposta que seguidamente 

se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e 

deliberação nos termos da alínea j), do n.º 1, do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0022-2014 - PROPOSTA N.º 1 /2014 V-RC - ACORDO DE 

COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA A JUNTA DE FREGUESIA DE 

RELÍQUIAS, A JUNTA DE FREGUESIA DE S. LUÍS, A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO 

VALE FERRO, A CASA DO POVO DE RELÍQUIAS, GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 

DE RELÍQUIAS E A CASA DO POVO DE SÃO LUÍS --------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 1/2014 V-RC, datada de 23 de janeiro de 2014, 

proveniente do Gabinete do Senhor Vereador Ricardo Cardoso, que seguidamente se 

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

 ---------- "Proposta nº1/2014 V-RC -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira, em prol de uma cidadania mais ativa e interessada, iniciou 

no ano de 2011 um projeto potenciador da participação dos cidadãos, baseado em princípios de 

proximidade, transparência e oportunidade, o “Orçamento Participativo”. ---------------------------  

 ---------- Na sua primeira edição em 2011, foi amplamente reconhecido a nível nacional pela 
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sua qualidade e rigor, tendo sido considerado inovador em vários pontos, pelo que especialistas 

na área dos Orçamentos Participativos o colocam entre os três melhores do país. Com algumas 

alterações introduzidas em 2012, o Orçamento Participativo de Odemira ganhou maior 

dinâmica, cresceu, tornou-se mais abrangente e aparece atualmente como um projeto 

consolidado, prova disso é o facto de ser o mais participado de Portugal.  ---------------------------  

 ----------- Encontram-se já em concretização as propostas vencedoras referentes ao ano de 2011 

e 2012 pelo que, através do presente acordo de colaboração, o Município pretende dar 

continuidade à implementação das propostas vencedoras.  ---------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, haverá uma responsabilização de todos os agentes envolvidos no 

processo, correspondendo assim a uma maior aproximação às reais expectativas dos 

proponentes das propostas. A implementação desta proposta através do presente acordo de 

colaboração segue plenamente a filosofia do OP e das suas normas, pois trata-se de 

investimentos de âmbito coletivo que beneficiarão as comunidade locais. ---------------------------  

 ----------- Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. O relevante interesse na concretização das propostas para o Orçamento 

Participativo de 2012; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A responsabilização de todos os agentes envolvidos no processo, correspondendo 

assim a uma maior aproximação às reais expectativas dos proponentes das propostas; ------------  

 ----------- 3.O interesse em aprofundar a colaboração existente entre o Município de Odemira e 

as entidades locais; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.A deliberação de Câmara Municipal no passado dia 5 de setembro de 2013; ----------  

 ----------- Proponho: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A aprovação do presente acordo de colaboração entre o Município de Odemira a 

Junta de Freguesia de Relíquias, a Junta de Freguesia de S. Luís, a Associação de Amigos do 

Vale Ferro, a Casa do Povo de Relíquias, o Grupo Desportivo e Recreativo de Relíquias e a 
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Casa do Povo de S. Luís, de forma a potencializar a cooperação entre instituições e a 

concretização da proposta vencedora do Orçamento Participativo 2012 de Odemira. --------------  

 ---------- Odemira, 23 de janeiro de 2014 ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador da Câmara Municipal de Odemira, -----------------------------------------------  

 ---------- Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso” ---------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação do Acordo de Colaboração nos termos 

propostos, e bem assim que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente para 

outorgar em representação do Município. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe que a Câmara Municipal delibere, de acordo com a alínea j) do n.º1, 

do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a remessa do assunto à Assembleia 

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

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ---------- Ainda antes de se passar ao tratamento do assunto seguinte, o senhor Alberto Santos, 

eleito pelo Partido Socialista, declarou impedimento por ter intervenção direta no assunto em 

causa, não podendo participar na deliberação, o qual foi aceite, tendo saído de sala. ---------------  

 ---------- Ponto oito: PLANO DE PORMENOR DA ÁREA URBANA DE GÉNESE ILEGAL 

(AUGI) DO BREJINHO – ZAMBUJEIRA DO MAR: Foi presente a proposta que 
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seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0046-2014 - PLANO DE PORMENOR DA ÁREA URBANA DE 

GÉNESE ILEGAL (AUGI) DO BREJINHO – ZAMBUJEIRA DO MAR ------------------------------  

 ----------- Foi novamente presente o processo referente ao Plano de Pormenor da Área Urbana 

de Génese Ilegal (AUGI) do Brejinho – Zambujeira do Mar, bem como, a informação n.º 

50/2014, datada de 30/01/2014, proveniente da Divisão de Ordenamento, Planeamento e Obras, 

na qual consta que na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião 

ordinária realizada no dia 18 de julho de 2013, procedeu-se ao período de discussão pública do 

referido Plano, o qual terminou no dia 10 de setembro de 2013, com a receção de três 

participações. Nessa conformidade foi elaborado o Relatório de Ponderação respetivo, tendo as 

respostas às reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimentos sido elaboradas 

individualmente, sob a forma de Ficha. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que das participações recebidas resultou a 

necessidade de se alterar a proposta de Plano de acordo com o Anexo 1 - Quadro Resumo das 

Participações e das Alterações ao Regulamento, Relatório e Peças Desenhadas. Na sequência 

do parecer enviado pela Mestre Dulce Lopes, entende-se ser dispensado novo período de 

discussão pública, tendo em conta que “as alterações efetuadas não constituem uma alteração 

substancial do projeto do Plano colocado a discussão pública, uma vez a estratégia e o modelo 

de ocupação territorial globalmente considerado a ele subjacente permanecem. As alterações 

efetuadas na proposta do Plano foram maioritariamente justificadas nas participações 

apresentadas durante o período de discussão pública; não configuram a transformação de 

expectativas criadas com a anterior proposta; não determinam em definitivo normas mais 

restritivas do que aquelas que constavam do projeto colocado à discussão pública e não afetam 

de forma significativa o tipo e intensidade de uso do solo, configurando sim uma aproximação 

desejada e expectável aos interesses dos participantes e da comunidade, integrando os seus 
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contributos na medida da sua compatibilização com os interesses territoriais, a estratégia de 

desenvolvimento preconizada, e bem ainda a eficiência e a celeridade das decisões 

administrativas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do n.º 8 do art.º 

77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprove o Relatório de 

Ponderação da discussão pública e, bem assim, delibere nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 

79.º do referido regime legal, submeter a presente proposta de Plano à Assembleia Municipal 

para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois 

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

 ---------- Voltou a entrar na sala o Senhor Alberto Santos. ---------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA 

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

maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0094-2014 - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 

URBANA PARA SABOIA -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 102/2014, datada de 17/02/2014, proveniente da Divisão 

de Ordenamento, Planeamento e Obras, relativa à proposta de delimitação de uma Área de 
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Reabilitação Urbana (ARU) para Saboia. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo a que a delimitação da ARU necessita de ser operacionalizada através da 

aprovação de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), está definido o prazo de três anos 

para a sua caducidade no caso de a ORU não ser entretanto aprovada. -------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a delimitação da Área 

de Reabilitação Urbana de Saboia nos termos propostos. -----------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e, bem assim, que seja remetida à 

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

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ----------- Ponto dez: PLANO ANUAL DE FEIRAS E MERCADOS DO CONCELHO DE 

ODEMIRA PARA O ANO 2014: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0034-2014 - PLANO ANUAL DE FEIRAS E MERCADOS DO 

CONCELHO DE ODEMIRA PARA O ANO 2014 --------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 18, datada de 14/01/2014, proveniente da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, bem como, o Plano Anual de Feiras e Mercados do Concelho de 

Odemira para o ano 2014, elaborado em consonância com as Juntas de Freguesia do Concelho.  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se ao abrigo da alínea a) do n.º 1, do artigo n.º 33, da Lei 
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o n.º 6, da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, a 

aprovação do referido Plano e, bem assim, a sua remessa à Assembleia Municipal para 

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

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

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ---------- Ponto onze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PREVENTIVA PARA 

A PISCINA MUNICIPAL DE ODEMIRA, PELO PERÍODO DE UM ANO: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

sessão, para apreciação e deliberação nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei 

n.º8/2012, de 21 de fevereiro:--------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0078-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

PREVENTIVA PARA A PISCINA MUNICIPAL DE ODEMIRA, PELO PERÍODO DE UM 

ANO ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 57/2014-CMP, datada de 07/02/2014, elaborada pelo 

Sector de Compras - Divisão Financeira e de Aprovisionamento, na qual consta que por 

despacho exarado em 06/11/2013, procedeu-se à abertura do procedimento de aquisição de 

Serviço de Vigilância Preventiva para a Piscina Municipal de Odemira, pelo período de um 

ano, nos termos da alínea a), do nº 1, do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, conjugado 
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com o art.º 36º e art.º 38.º do mesmo diploma, tendo sido adjudicada à empresa "Charon - 

Prestação de Serviços de Segurança e de Vigilância, S.A.". --------------------------------------------  

 ----------- Estando previsto compromissos plurianuais, carece a referida aquisição de autorização 

prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do nº1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, 

de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, aprovar a remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação e 

autorização do compromisso plurianual.” ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ----------- Ponto doze: AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA AQUECIMENTO DA 

PISCINA MUNICIPAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da 

alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro: ---------------------------------  

 ----------- “7 - ASSUNTO N.º 0085-2014 - AQUISIÇÃO DE GÁS PROPANO PARA 

AQUECIMENTO DA PISCINA MUNICIPAL ------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 65/2014-CMP, datada de 13/02/2014, elaborada pelo 

Sector de Compras - Divisão Financeira e de Aprovisionamento, na qual consta que por 

despacho exarado em 05/11/2013, procedeu-se à abertura do procedimento de aquisição de Gás 
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Propano para Aquecimento da Piscina Municipal, nos termos da alínea b), do nº1, do artº 20º 

do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o artº 36º e artº 38º do mesmo diploma. ------  

 ---------- Estando previsto compromissos plurianuais e embora a presente aquisição conste no 

Plano Plurianual (2014/A/26), prevê-se em 2015 e 2016 despesa superior a 99.759,58 €, pelo 

que apesar da aprovação da proposta 18-A/2013P, carece o assunto da autorização prévia da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea c), do nº1, do artº. 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, a remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação e autorização 

do compromisso plurianual.” --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ---------- Ponto treze: ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA EM 

REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE ODEMIRA, PARA 

INTEGRAR A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO DE ODEMIRA, NOS TERMOS DA ALÍNEA T), DO ARTIGO 4.º DAS 

RESPETIVAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO: Foi presente o ofício número seiscentos e 

sessenta e quatro, datado de dezasseis de janeiro do corrente ano, enviado pelo Município de 

Odemira, no qual é solicitada a indicação de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar 
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a nova composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico de Odemira. -------   

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos 

presentes propostas para a eleição em causa. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Alberto Santos que apresentou a seguinte proposta: -------------------  

 ------------------------------------------ “PROPOSTA -------------------------------------------------------  

 --------------------------------- Representante das Freguesias ----------------------------------------------  

 ----------------- Conselho Municipal de desenvolvimento Económico de Odemira ------------------  

 ----------- O Grupo de deputados eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de 

Odemira, propõe para integrar a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Económico de Odemira, nos termos da alínea t), do artigo 4.º das respetivas Normas de 

Funcionamento, a Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Sra. Anabela 

Gamito, em representação das freguesias do Concelho de Odemira. ----------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de Fevereiro 2014”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma, que em representação dos eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, indicou a Senhora Teresa Alexandra Pereira Bernardino, 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, como representante das freguesias no 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico de Odemira. -----------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou se haveriam mais 

propostas para eleição em causa. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das propostas apresentadas, 

por escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei 

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

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

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

 ----------- Votos brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor por Proposta: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Proposta do Partido Socialista: dezanove votos; -------------------------------------------  

 ---------- b) Proposta da Coligação Democrática Unitária: treze votos. -------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foi eleita por maioria relativa para integrar a composição do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico de Odemira a Senhora Anabela Gamito, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. ------------------------------------------  

 ---------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA  -----------------------------------------  

 ---------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezanove 

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

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

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

quando estavam presentes trinta e três 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 treze minutos do dia um de março do corrente ano. -------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 --------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 --------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


