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 --------- ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DOIS DE OUTUBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E NOVE: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao segundo dia do mês de Outubro do ano de dois mil e nove, realizou-se no 

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

da Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade 

(Primeiro Secretário, em substituição do senhor Manuel António Dinis Coelho, Presidente da 

Assembleia Municipal), nos termos do número três do artigo quadragésimo sexto da Lei 

número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro. --------------------  

 --------- Uma vez que não se encontrava presente a maioria dos Membros da Mesa da 

Assembleia Municipal, foi colocada à consideração dos presentes a eventual nomeação de um 

membro para integrar a Mesa ou a sua eleição por voto secreto, nos termos do número quatro 

do artigo número quarenta e seis da Lei supra citada. Foi deliberado por consenso, proceder à 

nomeação de um membro e dispensada a votação secreta, tendo sido convidada para o efeito a 

senhora Telma Cristina Felizardo Guerreiro. --------------------------------------------------------------  

 --------- A presente sessão foi convocada pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal ao 

abrigo da alínea a) do número um do artigo quinquagésimo e da alínea b) do número um, do 

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

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

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

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

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

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

 --------- Ponto um: Acta da sessão ordinária de 18/09/2009: apreciação e deliberação;  ----------  
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 ---------- Ponto dois: 9.ª Modificação Orçamental: 3ª revisão ao orçamento da receita, 4ª 

revisão ao orçamento da despesa, 8ª alteração ao Plano de Actividades Municipais e 4ª revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 2009: apreciação e deliberação;  -------------  

 ---------- Ponto três: Informação Económica e Financeira – 1º Semestre 2009: apreciação. -------  

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

 ---------- Pelas vinte uma horas o senhor Presidente em Exercício declarou, nos termos da Lei, 

aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, procedeu à chamada tendo-se verificado, após 

algumas chegadas mais tardias, a presença de vinte e três membros da Assembleia a saber, os 

senhores Amâncio Francisco Mendes Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Eduardo 

Guerreiro da Silva, Augusto Inácio Maria, Eduardo Abrantes Francisco (Tesoureiro da Junta de 

Freguesia de Vale de Santiago, em substituição do senhor Carlos José Martins Cortez, 

Presidente da referida Junta de Freguesia), Dinis Manuel Campos Nobre, Domingos Assunção 

Silvestre, Fernando Silvestre Encarnação, Filipa Alexandra Gonçalves Oliveira, Helena Maria 

Theodora Loermans, José da Silva Valério, José Manuel Gonçalves Guerreiro, José Manuel 

Guerreiro, José Manuel dos Reis Guerreiro, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Manuel 

Maria José, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço Silva Santa Bárbara, Mário 

Neves Páscoa Conceição, Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro, Tito Silvestre Nobre Palma e Valdemar Pacheco Silvestre, e as ausências 

dos senhores, António Manuel de Oliveira Rita Viana, Presidente da Junta de Freguesia de 

Zambujeira do Mar, Diogo Castanheira Vilhena, Humberto Inácio da Encarnação, Presidente 

da Junta de Freguesia de Salvador, João Miguel Nobre Rebelo dos Reis, Joaquim Pedro da 

Silva Soares Parreira, Joaquina Maria Eduarda Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de 

São Luís, José da Silva Ribeiro, José Vieira Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha, Leonel Nunes Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, 

Manuel António Dinis Coelho, Maria da Piedade Grego Dias Sobral Barradas, Paula Cristina 
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dos Santos Custódio, Paulo Jorge Dias Reis, Raul José Pinto de Albuquerque Tomás e Vanda 

Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro. ----------------------------------------------------------------  

 --------- A pedido do senhor Raul José Pinto de Albuquerque Tomás, membro eleito pela 

Coligação Por Odemira, foi lida a seguinte Mensagem: -------------------------------------------------  

 --------- “Nesta última reunião da Assembleia Municipal de Odemira, como membro eleito 

pela coligação “Por Odemira”, venho saudar todos os demais membros de todas as 

representações partidárias, sem qualquer excepção, seja de filosofia política, sejam filiados ou 

denominados independentes, informando todos que a partir de determinada data deixei de 

acreditar na utilidade da minha participação nesse Fórum. ---------------------------------------------  

 ---------  Lamento, que não tenha sido possível apresentar mais soluções exequíveis para os 

Problemas existentes, mas decerto, e com a ajuda de todos, algo foi conseguido, “nem tudo caiu 

em saco roto”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Com votos das maiores felicidades. --------------------------------------------------------------  

 --------- Viva Odemira. Viva Portugal. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Raul Pinto de Albuquerque, (militante do Partido Social Democrata)”. --------------------  

 --------- Foi solicitado por alguns membros da Assembleia Municipal a permissão para 

efectuarem as suas despedidas, no entanto considerando tratar-se de uma sessão extraordinária 

não foi possível fazer uma alteração à Ordem de Trabalhos, para esse efeito. -----------------------  

 --------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, esteve presente apenas o senhor 

António Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira. -------------------  

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

 --------- Interveio a senhora Martine Pronk que referindo-se a uma turma do décimo ano da 

Escola Secundária de Odemira, a qual tinha alunos oriundos das freguesias de Bicos e de 

Colos, informou que as crianças depois de saírem das aulas chegavam às respectivas casas por 

volta das vinte horas, o que considerava demasiado tarde. Nessa conformidade, sugeriu que 
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fosse agendada uma reunião entre a citada escola, a Rodoviária Nacional e a Associação de 

Pais, no sentido de se encontrar uma solução para o problema. ----------------------------------------  

 ------- Informou ainda que alguns alunos dos segundos e terceiros ciclos iniciavam as aulas às 

nove e as dez horas da manhã, o que considerava demasiado tarde e não promovia o 

aproveitamento do rendimento das crianças. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que sugeriu à Mesa da Assembleia 

Municipal que fizessem chegar aquela solicitação para posterior tomada análise, 

nomeadamente através da promoção da reunião sugerida com as entidades. -------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções o senhor Presidente em Exercício deu por encerrado 

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

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

 ---------- Ponto um: ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZOITO DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E NOVE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de 

exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que foram previamente enviados com a restante 

documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente submetida 

à apreciação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, foi o texto daquela acta colocado à votação, tendo 

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

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira, uma abstenção dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

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

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

 ---------- Ponto dois: NONA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: TERCEIRA REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA, QUARTA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 
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OITAVA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS E QUARTA 

REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, PARA O ANO DE DOIS 

MIL E NOVE: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Câmara Municipal que explicou a razão da apresentação da proposta que seguidamente se 

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

 --------- “ASSUNTO N.º 0724-2009 – 9ª. MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL RELATIVA AO 

ANO DE 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente a 9ª. Modificação Orçamental relativa ao ano de 2009, elaborada nos 

termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), consistindo na 3.ª Revisão ao 

Orçamento da Receita, na 4ª. Revisão ao Orçamento da Despesa, na 8ª. Alteração ao Plano de 

Actividades Municipais e na 4ª. Revisão do Plano Plurianual de Investimentos, que apresentava 

os seguintes valores: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- ORÇAMENTO DA RECEITA: ------------------------------------------------------------------  

 --------- Inscrições/ reforços: € 72.000,00 (Setenta e dois mil euros); --------------------------------  

 --------- Diminuições/ Anulações: € 72.000,00 (Setenta e dois mil euros); --------------------------  

 --------- ORÇAMENTO DA DESPESA: ------------------------------------------------------------------  

 --------- Inscrições/ reforços: € 743.250,00 (Setecentos e quarenta e três mil, duzentos e 

cinquenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Diminuições/ Anulações: € 743.250,00 (Setecentos e quarenta e três mil, duzentos e 

cinquenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS: -------------------------------------------------  

 --------- Diminuições/ Anulações: € 150.100,00 (Cento e cinquenta mil e cem euros); ------------  

 --------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: --------------------------------------------  

 --------- Inscrições/ reforços: € 467.000,00 (Quatrocentos e sessenta e sete mil euros); -----------  

 --------- Diminuições/ Anulações: € 397.000,00 (Trezentos e noventa e sete mil euros); ----------  
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 ---------- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO: Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ------  

 ---------- Deliberação: Aprovado por maioria, devendo ser remetido à Assembleia Municipal 

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

 ---------- Votos contra: dos senhores Vereadores da CDU”. ---------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta agendada neste 

ponto da Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, cinco votos contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira, quando estavam 

presentes vinte e três membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – PRIMEIRO 

SEMESTRE DO ANO DE DOIS MIL E NOVE: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, 

interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que explicou a razão da apresentação do 

assunto que seguidamente se transcreve e que ficará arquivado no maço de documentos desta 

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

 ---------- “ASSUNTO N.º 0723-2009 – INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – 1º. 

SEMESTRE DE 2009 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº. 2009/64, de 14/09/2009, da Divisão Financeira, relativa 

à “INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – 1º. SEMESTRE DE 2009. ----------------  

 ---------- PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO: Propõe-se que a Câmara Municipal tome o devido 

conhecimento e remeta a referida INFORMAÇÃO à Assembleia Municipal, conforme o 

estatuído na alínea d) do nº. 3 do artigo 48º. da Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 

Finanças Locais). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deliberação: Tomado o devido conhecimento, devendo ser remetido à Assembleia 

Municipal nos termos propostos.”---------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Não havendo qualquer intervenção, o senhor Presidente em Exercício considerou este 

assunto devidamente apreciado. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- APROVAÇÃO DA ACTA  ------------------------------------------  

 --------- Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foi a presente acta lida e submetida à aprovação, 

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

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

e um voto dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira, quando estavam presentes vinte e 

três membros da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ---------------------------------  

 --------- Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente em Exercício deu por encerrada a 

sessão pelas vinte e duas horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------  

 --------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pelos Membros da Mesa da Assembleia Municipal daquela sessão. ------------------------  

 ---------- O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------------  

 

 - A PRIMEIRA SECRETÁRIA (NOMEADA) DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,-  

 


