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

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

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

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

no auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão ordinária da 

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

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

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

(Segunda Secretária), 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 26/09/2014. --------  

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

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

 --------------------------- 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: 13ª Modificação Orçamental - 2014: 5ª Revisão ao Orçamento da 

Despesa e 5ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ----  

 ---------- Ponto três: Proposta N.º 43/2014 P – Taxa Municipal de Proteção Civil – Aplicação 

dos valores para 2015: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de 2015: apreciação 

e deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto cinco: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal - 

Segunda Alteração: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal - Recolha 

de parecer prévio vinculativo - Abertura de procedimento concursal para Cargo de Direção 

Intermédia de 2.º Grau (Divisão de Gestão Interna-DGI): apreciação e deliberação. ---------------  

 ----------- Ponto sete: Proposta nº 44/2014 P - Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Odemira e a Associação de Beneficiários do Mira, de Cooperação Técnica e Financeira em 

ações de levantamento e caracterização das situações de sobreposição de Perímetros 

Urbanos/Perímetro Hidroagrícola do Mira e uso eficiente da água: apreciação e deliberação nos 

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

 ----------- Ponto oito: Proposta nº 45/2014 P - Aquisição de prédio urbano em Santa Clara-a-

Velha: 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 nove: Proposta n.º 6/2014 V-RC - Aquisição de Prédio "Cerca da Fábrica de 

Moagem" em Sabóia: 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 dez: Aquisição de serviços de elaboração de Estudo no âmbito da Energia 

Sustentável: 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 onze: Projeto de Regulamento do Cartão OJOVEM: apreciação e deliberação. -  

 ----------- Ponto doze: Proposta de alteração do Artigo 4.º (Composição) do Regulamento do 

Conselho Municipal de Segurança de Odemira: apreciação e deliberação. ---------------------------  

 ----------- Ponto treze: Possível integração da AMBAAL na CIMBAL, com extinção da 

primeira por integração por fusão na segunda: apreciação e deliberação. -----------------------------  

 ----------- Ponto catorze: Sentença da obra de edifício sito na Avenida Marginal, em Vila Nova 
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de Milfontes: apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelas vinte horas e cinquenta 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 trinta e dois membros da Assembleia Municipal a saber, os Senhores 

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

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

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

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

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

Loermans, João Palma Quaresma, José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro, José Manuel da 

Assunção Ribeiro, Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Jesus Campos, Manuel José 

Pereira Guerreiro Martins, Manuel Maria Marques (Tesoureiro da Junta de Freguesia de 

Boavista dos Pinheiros, em representação do respetivo Presidente da Junta de Freguesia, 

Senhor Manuel Inácio Dias Pereira), Manuel de Matos Sobral Penedo, 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 e a ausência dos Senhores Alberto José Branquinho 

Beijinha e José Manuel dos Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio. -  

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

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luís, Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso e Pedro Miguel 
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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 e nove de setembro do 

corrente ano não se registaram faltas injustificadas. ------------------------------------------------------  

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

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

proceder à tomada de posse dos Membros em falta do Conselho Municipal de Segurança de 

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

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

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

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

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

 ----------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público. ---------------------------------  

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

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

DE VINTE E SEIS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE: 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. ----------------------------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da ata em causa, a 

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

Socialista, dez 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 

eleito pelo Bloco de Esquerda, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e 
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uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

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

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

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

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal colocou os respetivos originais à disposição de eventuais 

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

 ---------- 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 em nome dos membros 

da Mesa da Assembleia Municipal apresentou o seguinte Voto de Congratulação: -----------------  

 ------------------------------- “VOTO DE CONGRATULAÇÃO  ---------------------------------------  

 ---------- A Mesa da Assembleia Municipal de Odemira propõe a atribuição de um VOTO DE 

CONGRATULAÇÃO à classificação do Cante Alentejano como Património Imaterial da 

Humanidade, declarado no passado dia 27/11/2014, em Paris, pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). ------------------------------------------------  

 ---------- Trata-se do reconhecimento do valor de uma expressão artística nacional, identitária 

do povo Alentejano, que para além do seu valor cultural reflete o valor social e a história da 

própria região. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, a Assembleia Municipal reunida em sessão ordinária no dia 

28/11/2014, congratula todos aqueles que se empenharam na apresentação da candidatura, 

todos os Alentejanos e coletividades recreativas e culturais que contribuem para a preservação 

do Cante Alentejano e aos portugueses em geral. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Este Voto de Congratulação, após aprovação, deverá ser enviado para: -------------------  

 ----------- 1. Confraria do Cante Alentejano; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Casa do Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Associação MODA;-----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Câmara Municipal de Serpa; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo; ----------------------------------------  

 ----------- 6. Publicitado no site do Município de Odemira. ----------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de novembro de 2014 --------------------------------------------------------------  

 ----------- A Mesa da Assembleia Municipal,” -------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Carlos Bernardino Silva que, em nome dos eleitos pela Coligação 

“Odemira com Futuro”, apresentou a Proposta de Voto de Saudação que seguidamente se 

transcreve na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------ “PROPOSTA DE VOTO DE SAUDAÇÃO  ------------------------------  

 ----------- Reconhecimento do Cante Alentejano como integrando o Património Cultural 

Imaterial da Humanidade ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ontem, dia 27 de Novembro de 2014, foi Dia do Alentejo em todo o mundo. -----------  

 ----------- Reunido em Paris, o organismo competente da UNESCO deliberou aprovar o Cante 

Alentejano para passar a integrar a Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da 

Humanidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O respetivo processo, como é sabido, consolidou-se ao longo do ano de 2012, 

permitindo a apresentação oficial da candidatura no quadro da UNESCO em Março de 2013, 

data em que se iniciou a respetiva tramitação no quadro desta reputada organização 

internacional competente no âmbito da cultura mundial. ------------------------------------------------  

 ----------- A consistência e a elevada qualidade da candidatura foram confirmadas, em Outubro 

passado, pela pré-avaliação positiva da Comissão Internacional de Especialistas da UNESCO, 
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que logo mencionou o Cante Alentejano como integrando um grupo de cinco candidaturas 

considerado «exemplar». Os termos enfáticos dessa pré-avaliação, embora não vinculativa, 

logo consolidaram a esperança de que, concluindo-se como êxito o processo de candidatura, 

viéssemos a ver o Cante Alentejano finalmente reconhecimento como Património Cultural 

Imaterial da Humanidade, por decisão final do Comité Internacional da UNESCO, que reuniu 

nesta semana entre 24 e 28 de Novembro, em Paris. -----------------------------------------------------  

 ---------- Foi o que, ontem, se confirmou, pra alegria de todos os alentejanos. ----------------------  

 ---------- Como se sintetiza no dossiê de candidatura, o Cante Alentejano ou Canto às Vozes «é 

um canto colectivo, sem recurso a instrumentos, que incorpora música e poesia, associado 

geograficamente à Região Histórica do Baixo Alentejo. Integra, em muitos elementos que 

compõem o seu repertório, a polifonia mediterrânea de raiz tradicional, religiosa e popular. 

Integra os cantos laborais, de origem proto-industrial e industrial.» ---------------------------------  

 ---------- O Cante é reconhecido como marca referencial de uma das mais características 

regiões do país, o Alentejo, e forte traço de união e de identidade do seu povo. O processo de 

candidatura à UNESCO exprimiu uma profunda aspiração dos alentejanos, que todo o país 

acompanhou solidariamente, tendo-se iniciado por uma vasta mobilização de autarquias locais, 

de especialistas amantes do Cante e de variadíssimas agremiações populares, que contagiou 

transversalmente toda a sociedade, vários organismos culturais e do turismo e a diplomacia, 

todos credores do mais alto reconhecimento público pela sua visão, dedicação, generosidade e 

sentido de serviço público. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta candidatura no quadro da UNESCO foi um processo nacional que a todos 

representou na área da cultura popular portuguesa. Dela podemos dizer, citando uma das largas 

dezenas de mensagens de apoio constantes do dossiê de candidatura, que, por via deste 

reconhecimento, é nossa «convicção (…) estarmos a contribuir para a salvaguarda desta 

manifestação artística e cultural de cariz genuinamente popular, identificativa de um povo, o 
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Alentejano, mas também por ser decisiva para a preservação de valores como o espírito de 

cooperação, a solidariedade, o amor à natureza e a ligação do homem às suas origens mais 

profundas.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, a Assembleia 

Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária: ----------------------------------------------------  

 ----------- Saúda o reconhecimento e a consagração, no âmbito da UNESCO, do Cante 

Alentejano como parte integrante da Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da 

Humanidade, assim partilhando a alegria e o orgulho que, em virtude deste marco universal, 

atravessam e unem todo o Alentejano e sublinhando que o expresso reconhecimento do Cante 

Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade constituirá certamente um 

mecanismo eficaz de salvaguarda e afirmação nacional e internacional deste importante e ímpar 

activo cultural da região e de Portugal. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de Novembro de 2014 -------------------------------------------------------------  

 ----------- Pela bancada ODEMIRA COM FUTURO”. ---------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal abriu um espaço para 

apreciação das propostas apresentadas e discussão de uma possível fusão. Apreciado o assunto 

e não havendo consenso relativamente à fusão dos documentos, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal colocou ambos a votação, tendo o Senhor Manuel Coelho apelado ao 

consenso: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) O Voto de Congratulação, apresentado pela Mesa da Assembleia Municipal, sobre 

o Cante Alentejano foi aprovado por unanimidade, com dezassete votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 vinte e nove membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  
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 ---------- b) A Proposta de Voto de Saudação, apresentada pelos eleitos pela Coligação 

“Odemira com Futuro” foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

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

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

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

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

 ---------- OE PARA 2015 PREJUDICA RESPOSTA MUNICIPAL AOS PROBLEMAS 

DAS POPULAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Orçamento do Estado para 2015, aprovado no parlamento, aprofunda a asfixia 

financeira do poder local. Centraliza recursos financeiros e restringe a autonomia das 

autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Combater o défice e a dívida tem sido o pretexto do governo para impor cortes. Em 

todo o país, a austeridade, um programa político do PPE e da coligação de direita PSD/CDS-

PP, está a empobrecer os trabalhadores, a desmantelar o Estado Social, a transferir em cada ano 

mais de três mil milhões de euros dos rendimentos do trabalho para o capital. O governo reduz 

os salários, as pensões e outras prestações sociais, institui o saque fiscal. Mas as políticas do 

PSD e CDS/PP não diminuíram a dívida. Ao contrário, desde Junho de 2011, a divida direta do 

Estado cresceu mais de mil milhões de euros por mês, 37 milhões de euros por dia e 

ultrapassou em Setembro último 220 milhões de euros, o maior valor de sempre… ----------------  

 ---------- Para além de agravar as restrições financeiras aos municípios, o Orçamento do Estado 

para 2015 não prevê sequer a redução para a taxa mínima (6%) do IVA aplicável à iluminação 
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pública, como tem sido reivindicado pela ANMP. E embora os impostos que servem de 

referência às transferências financeiras tenham aumentado mais de 17%, foram subtraídos cerca 

de 188 milhões de euros no valor do FEF a mais de 50 municípios, segundo a ANMP. -----------  

 ----------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 28 de Novembro de 

2014: ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Manifesta a sua profunda discordância face ao Orçamento do Estado para 2015 que dá 

continuidade às imposições da troika, exigindo a reposição de condições de financiamento que 

respeitem a autonomia local e possibilitem um desenvolvimento local sustentável, integrado e 

solidário.“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Seguidamente, relembrou o ofício enviado pela DGEstE – Direção de Serviços 

Região Alentejo, em resposta à Moção “Em defesa do ensino de qualidade com condições para 

os alunos”, aprovada pela Assembleia Municipal, considerando que se tratava de uma 

informação “desonesta” e não correspondia à realidade. Informou que na discrição efetuada no 

citado ofício tinham omitido deliberadamente três salas e referia que o Agrupamento tinha oito 

funcionários, quando de acordo com a legislação deveria ter dez. Referiu ainda que após todas 

as manifestações de descontentamento por parte da população, autarquias e associação de pais, 

a DGEstE colocou mais dois funcionários a título precário, o que não garantia as condições de 

segurança na referida escola. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Helena Loermans que informou que no passado dia vinte e cinco 

de novembro esteve presente na primeira reunião com vista ao início dos trabalhos do Projeto 

"ODEMIRA INTEGRA", conceção do Plano Municipal para a Integração dos Imigrantes 

(PMII), na qual participou como representante da Assembleia Municipal. Na reunião estiveram 

presentes os vários parceiros convidados pelo Município de Odemira para integrar o referido 

projeto, designadamente representantes dos Agrupamentos de Escolas e de Escolas não 

Agrupadas, de empresários locais, de Juntas de Freguesia, da Segurança Social de Beja, do 
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Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, imigrantes, entre outros. -----------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que estavam a efetuar um levantamento dos problemas 

existentes no concelho e, nesse sentido, apelou à participação dos membros da Assembleia 

Municipal, solicitando que lhe fizessem chegar a informação que tivessem por conveniente 

sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre este assunto, interveio o Senhor António Afonso que considerou que se tratava 

de um projeto muito importante e relevante e todos deviam contribuir para a resolução ou 

aclaramento da problemática existente com a população imigrante no concelho. Questionou 

ainda se no momento estavam apenas a efetuar a elencagem das situações existentes ou também 

estavam na fase de indicação de soluções. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que no 

momento o Projeto “Odemira Integra” estava na fase de diagnóstico e levantamento de 

situações. Referiu que algumas entidades parceiras já tinham enviado contributos, uma vez que 

o tema se relacionava com a sua função, no entanto aguardavam a entrega de mais informações. 

Por último, informou que tinham constatado que a imigração estava a intensificar-se no 

concelho de Odemira, com origens em países diversificados. ------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente colocou à consideração dos 

presentes a Moção, apresentada pelo Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda. -  

 ---------- Interveio o Senhor António Afonso que informou que na generalidade revia-se no 

documento em causa, no entanto, poderia estar em desacordo com alguma particularidade, uma 

vez que não tinha cópia do mesmo. -------------------------------------------------------------------------  

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

aprovada por maioria, com catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação 
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“Odemira com Futuro”, três abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e duas 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

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

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

por encerrado este ponto da Ordem de 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 setembro 

a trinta e um de outubro do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da 

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

 ----------- Não havendo qualquer intervenção a Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento do presente Relatório. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: 13ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 5ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA E 5ª 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: ---------------------------------------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0712-2014 - 13ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2014: 5ª 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E 5ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS (PPI):-------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2014/523-PGO, datada de 16/11/2014, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 13ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

de 2014, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), 

consistindo na 5ª Revisão ao Orçamento da Despesa e na 5ª Revisão ao Plano Plurianual de 
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Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: -----------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 150.000,00€ (Cento e cinquenta mil euros); ---------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 150.000,00€ (Cento e cinquenta mil euros).----------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 150.000,00€ (Cento e cinquenta mil euros); ---------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 150.000,00€ (Cento e cinquenta 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 dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e um voto contra do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

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

 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 43/2014 P – TAXA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 

CIVIL – APLICAÇÃO DOS VALORES PARA 2015: Foi presente a proposta que 

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0651-2014 - PROPOSTA N.º 43/2014 P - TAXA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL: APLICAÇÃO DOS VALORES PARA 2015 --------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 43/2014 P, datada de 28/10/2014, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  
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 ----------- "Proposta nº. 43/2014 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Taxa Municipal de Proteção Civil: Aplicação dos Valores para 2015 ---------------------  

 ----------- Todo o cidadão tem o direito de ter à sua disposição informações concretas sobre os 

riscos coletivos e como prevenir e minimizar os seus efeitos, caso ocorram. Tem, também, 

direito a ser prontamente socorrido sempre que aconteça um acidente ou catástrofe. ---------------  

 ----------- A este direito corresponde, todavia, um dever de comparticipar na despesa pública 

local gerada com a proteção civil na área do seu município de forma a tornar o sistema de 

proteção civil municipal sustentável do ponto de vista financeiro. -------------------------------------  

 ----------- O n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, prevê a possibilidade 

das autarquias locais criarem “taxas para financiamento de utilidades geradas pela realização de 

despesa pública local, quando desta resultem utilidades divisíveis que beneficiem um grupo 

certo e determinado de sujeitos, independentemente da sua vontade”, estipulando a alínea f) do 

n.º 1, do seu artigo 6.º que as taxas das autarquias locais incidem sobre utilidades prestadas aos 

particulares ou geradas pela atividade dos municípios, designadamente “pela prestação de 

serviços no domínio da prevenção de riscos e da proteção civil”. --------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira tem vindo, desta forma, ao longo dos anos, a investir 

acentuadamente na área da proteção civil e da prevenção de riscos. Para além da estrutura 

municipal de proteção civil e dos corpos de bombeiros, tem em permanente funcionamento a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Equipa de Intervenção 

Permanente e a Equipa de Sapadores Florestais, promovendo de forma regular e continuada 

atividades de formação cívica com especial incidência nos domínios da prevenção contra o 

risco de incêndio, acidentes químicos, ventos ciclónicos, cheias e outras catástrofes. --------------  

 ----------- Nesta conformidade, e em cumprimento do enquadramento legal, foi desenvolvido, 

aprovado e publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 136 — 17 de julho de 2014, o 

Regulamento que veio estabelecer as condições de criação, lançamento, liquidação e cobrança 
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da taxa municipal de proteção civil, cuja aplicação produz efeitos a partir do ano 2015. ----------  

 ---------- A criação desta taxa foi acompanhada do respetivo Regulamento de cobrança, que 

prevê a possibilidade do Município poder, fundamentadamente e em circunstâncias 

excecionais, isentar parcial ou totalmente a sua cobrança, mediante deliberação da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e tendo em conta o momento excecionalmente gravoso para as famílias, 

sujeitas a uma “Brutal” carga fiscal e, apesar de: ---------------------------------------------------------  

 ---------- • A atual conjuntura económica exercer um forte impacto na diminuição das receitas 

do município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O constante aumento da despesa resultante do aumento generalizado do custo dos 

bens e serviços adquiridos pela edilidade condicionar a gestão municipal;---------------------------  

 ---------- • Os constrangimentos causados pela Lei dos Compromissos (LCPA) exigirem à 

Câmara Municipal a manutenção de um nível elevado de disponibilidade financeira para fazer 

face a compromissos existentes, bem como a novos compromissos decorrentes de candidaturas 

em curso ou em fase de aprovação para a realização de obras; -----------------------------------------  

 ---------- Tendo, no entanto, em consideração que: ------------------------------------------------------  

 ---------- • O momento atual é de extrema dificuldade para as famílias sujeitas a redução 

sistemática do seu rendimento e ao aumento geral do custo de vida; ----------------------------------  

 ---------- • Deve também o município dar um sinal de solidariedade e esperança à população – 

numa época de grandes dificuldades económicas para as famílias do concelho; --------------------  

 ---------- • O acréscimo de receitas provenientes das transferências da Administração Central 

para o Município em 2015, resultantes de maior cobrança de impostos em 2014 pelo Estado; ---  

 ---------- • Que a recente publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, veio impor a todas as 

autarquias a contribuição financeira para constituição de um Fundo de Apoio Municipal (FAM) 

a autarquias em dificuldades, que resulta em 193.000 €/ano de contribuição do Município de 



-16- 

28-11-2014 

Odemira nos próximos 7 anos; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considera-se que, em 2015, o quadro geral das finanças municipais permite isentar 

parcialmente a cobrança da Taxa Municipal de Proteção Civil. Neste contexto, tenho a honra de 

propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 2 do artigo 7.º do 

Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil em vigor e das alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar e submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal:----  

 ----------- • Isentar a aplicação da Taxa Municipal de Proteção Civil a pessoas singulares e a 

pessoas coletivas (constantes do n.º 1 do artigo 3.º do RTMPC do Município de Odemira), para 

o ano de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de outubro de 2014 -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção 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 dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

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

 ----------- Ponto quatro: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 

DE 2015: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 
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maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0649-2014 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2014-495/PGO, datada de 28 de outubro de 2014, a 

remeter o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2015, elaborado de 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que importa, tanto na 

receita como na despesa, no total de 29.985.000 euros (VINTE E NOVE MILHÕES 

NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL EUROS). -----------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como, a remessa à Assembleia 

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

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambos apresentado Declarações de Voto escritas 

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

 ---------- a) DECLARAÇÃO DE VOTO DOS ELEITOS PELA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A situação económica e social, difícil, que o país atravessa e que se acentua fora das 

grandes metrópoles, leva a que no concelho de Odemira essa situação seja ainda mais 

acentuada; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As taxas de desemprego estão em níveis muito elevadas e a situação de muitas 

famílias está na pobreza ou no limiar da pobreza; --------------------------------------------------------  

 ---------- Os rácios de desenvolvimento afastam cada vez mais o litoral do interior do concelho;  

 ---------- O concelho, segundo dados do INE continua a perder população, tendo já perdido 

cerca de 500 pessoas desde os Censos de 2011; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Os índices de escolaridade continuam muito baixos; -----------------------------------------  
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 ----------- O acesso à saúde, à justiça e meios de segurança, baixam, cada vez mais, levando à 

degradação das condições de vida das populações do concelho; ---------------------------------------  

 ----------- Nesta situação preocupante, os eleitos da CDU, acham que a obrigação do Município 

é de contribuir para reduzir essa situação e incrementar medidas de inverte-la. ---------------------  

 ----------- Não podemos deixar de criticar as medidas gravosas do governo e quando podemos 

fazer diferente fazer igual;------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propusemos o desagravamento das taxas municipais que incidem sobre os imóveis 

(IMI), porque a receita desta cobrança subiu exponencialmente e onera as famílias; ---------------  

 ----------- Propusemos que fossem diminuídos os valores dos coeficientes que contribuem para a 

fixação do valor patrimonial das casas; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propusemos que fosse devolvido aos cidadãos do concelho o valor correspondente a 

3,5% do IRS pago pelos Munícipes do ano de 2014; ----------------------------------------------------  

 ----------- A maioria do PS da Câmara de Odemira não aceitou essas nossas propostas; ------------  

 ----------- O Município de Odemira receberá no ano de 2015 das transferências do Orçamento de 

Estado mais 766.567 € do que recebe em 2014; ----------------------------------------------------------  

 ----------- O valor do investimento proposto, face às despesas totais do município é baixo; --------  

 ----------- Os valores apresentados para os setores de apoio à criação de emprego e 

desenvolvimento económico produtivo é baixo; ----------------------------------------------------------  

 ----------- Este seria o momento de afirmação de políticas municipais de atração de investimento 

e da criação de condições para o regresso da população que saiu do concelho e foi criar riqueza, 

com o seu labor e conhecimento, para outras regiões; ---------------------------------------------------  

 ----------- Este seria também o momento da proposta de soluções para o interior que levassem ao 

repovoamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diremos que se perde mais uma oportunidade. Como acreditamos que é possível fazer 

diferente e não nos resignamos com a fatalidade, acreditamos que o futuro tem que ser diferente 
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e melhor, resta-nos apresentar o nosso descontentamento e votar contra as propostas 

apresentadas do Orçamento e Grandes Opções do Plano para ano de 2015. -------------------------  

 ---------- Os eleito da CDU, ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Manuel da Silva Cruz ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Jaime Manuel Costa”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) DECLARAÇÃO DE VOTO DOS ELEITOS PELO PARTIDO SOCIALISTA: -----  

 ---------- “Os eleitos do Partido Socialista VOTAM FAVORAVELMENTE a proposta de 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015 da Câmara Municipal de Odemira 

congratulando-se com a forma disponível do executivo municipal para a apresentação e 

discussão da proposta elaborada e consequente recolha de contributos, designadamente na sua 

distribuição atempada a todas as forças politicas representadas nos órgãos municipais e na 

realização de uma reunião de trabalho com estes, realizada em 28 de outubro último, para 

esclarecimentos e eventual apresentação de outras propostas. ------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira não podem deixar 

de sublinhar e lamentar o teor da proposta de orçamento de estado para 2015 (POE2015), 

continuando a ser um dos mais austeros de que há memória no período pós 25 de Abril de 

1974. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não obstante esta realidade, pela análise da POE2015, parece que no próximo ano a 

recorrente diminuição nas transferências do estado para as autarquias (desde 2009) pode 

inverter-se, pois o aumento da receita cobrada de impostos pelo Estado Central em 2014, 

conjugada com a aplicação da nova Lei das Finanças Locais, traduz-se pelo aumento das 

transferências em 2015, relativamente a 2014. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, apesar de mais receita, esta limita-se a cobrir o aumento da despesa, e desde 

logo, serão 193 mil euros/ano nos próximos 7 anos para o FAM (fundo para ajudar os 

municípios em situação difícil), acréscimo do custo de energia e iluminação pública (3,4%), 
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aumento no imposto sobre o gasóleo (entre 4 e 8 cêntimos/litro), acréscimo de outros impostos 

decorrentes da nova “fiscalidade verde”, aumento do salário mínimo (justo e diminuto mas com 

impacto na despesa), diminuição nos cortes salariais (gerador de mais encargos para o 

município), aumento da Taxa de Gestão de Resíduos, acréscimo de despesa nos transportes 

escolares (que para o 3º ciclo passou a integrar a transferência do FSM), entre outras, podendo 

concluir-se que, o que parece um acréscimo de receitas, mais não é que “dar com uma mão e 

tirar com a outra”. Tudo isto, em acréscimo (desde 2013) das despesas com as transferências 

para a Caixa Geral de Aposentações (de 20% para 23,75%), num montante de cerca de 200 mil 

euros, o que no seu conjunto provocará um encargo superior a um milhão de euros e 

consequente acréscimo de dificuldades nas realizações previstas. -------------------------------------  

 ----------- Num quadro geral de dificuldades, o governo viu acrescidas as receitas de impostos 

(IRS, IRC e IVA) relativos ao ano de 2013 (ano de cálculo a considerar) em 17,2%, mas 

transfere para os municípios um máximo de 5%, continuando a agravar o “fosso” da 

distribuição de recursos públicos pelos diferentes níveis da administração pública em Portugal, 

e simultaneamente a acrescer responsabilidades e impostos para os Municípios, que exigem 

cada vez mais uma gestão de incertezas. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, o governo impõe as regras a uma parte das receitas dos municípios, 

numa clara ingerência na autonomia do poder local, determinando na POE 2015, “que 636.833 

€ das receitas de FEF e de IRS do município de Odemira, sejam consignadas à utilização em 

realização do capital do FAM ou redução do endividamento”, para além de idêntica norma 

relativa a eventual acréscimo de IMI em 2015, o que se traduzirá na redução de receita 

disponível e claro beneficio para o sector bancário. ------------------------------------------------------  

 ----------- Em nosso entender, este quadro gravoso só vem reforçar o mérito de gestão da 

Câmara Municipal de Odemira que vem cumprindo com regularidade os seus compromissos 

com Fornecedores, Associações, Empresas intermunicipais e demais responsabilidades 
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assumidas, dando mostras da solidez necessária para em 2015 (através do orçamento agora 

aprovado) continuar a ser considerado um Município cumpridor, que honra os seus 

compromissos e apresenta uma das mais elevadas taxas de captação de Fundos Comunitários 

da região.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consideram ainda os Eleitos do PS na Câmara Municipal, que apesar do contexto 

macroeconómico com impacte relevante nas receitas municipais e que no seu conjunto 

representam um valor global acumulado desde 2009, de cerca de 30% de redução, que o 

presente orçamento municipal é realista, ambicioso e demonstra um claro objetivo de continuar 

a redução gradual da despesa fixa municipal, continuando a proceder aos necessários 

ajustamentos orgânicos e funcionais dos serviços, gerindo este facto com responsabilidade, 

merecendo a nossa aprovação, tanto mais que a presente proposta de GOP e Orçamento para 

2015 teve como base e na devida conta as restrições relativas a contratação de pessoal e a novas 

regras impostas pelo quadro de financiamento atual das autarquias locais com base na Lei 

73/2013, que projeta para os próximos anos realidades orçamentais imprevisíveis, desde logo, 

porque se prevê a alteração do cálculo da Derrama e a extinção do IMT a partir de 2016. --------  

 ---------- Destacamos ainda que em nosso entender o executivo da Câmara Municipal de 

Odemira vem demonstrando na prática que não está à espera do desenvolvimento do país para 

aliviar os munícipes da carga fiscal, não deixando de cumprir o que prometeu, com uma atitude 

nem sempre comum em Portugal. Em geral, só se ouve falar de aumentos de impostos e cortes 

nas pensões e nos salários. Porém, por cá, os odemirenses e as empresas vão pagar em 2015 

menos impostos municipais e os mesmos valores de cobrança de serviços de água, águas 

residuais e resíduos sólidos que vigoram desde 2010. ---------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do PS destacam neste âmbito o desagravamento fiscal continuado em 

Odemira, com a aprovada redução de IMI, que em 2015 terá como base de calculo um índice 

de 0.34 quando a maioria dos municípios pratica o máximo, ou seja, 0.50, e pela primeira vez, 
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haverá uma redução acrescida para os edifícios com certificação energética A e A+, bem como 

a redução no IRS em 0,25% dos 5% de afetação municipal, passando os primeiros a ser 

atribuídos aos munícipes, continuando a vigorar a isenção de aplicação de derrama às pequenas 

empresas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em matéria de apoios destacam-se igualmente o assumir pelo Município do reforço 

do número de Bolsas de Estudo a alunos no Ensino Superior e das despesas totais com 

transportes de alunos a frequentar o ensino regular obrigatório no concelho, bem como o apoio 

expresso a importantes projetos como são os casos do Odemira Empreende, Iniciativas de 

Jovens e a Programas de Apoio Social e Envelhecimento ativo. ---------------------------------------  

 ----------- Apesar do contexto de dificuldades conhecido, sendo ainda desconhecido o quadro de 

Fundos Comunitários do Portugal 2020, nomeadamente os seus Programas Operacionais e 

Regulamentos, de forma a permitir definir com pormenor as ações e os projetos que se preveem 

candidatar a financiamento, assim como a devida estratégia e cronograma de ação, consideram 

os Eleitos do PS na Câmara Municipal que se perspetiva com a presente proposta de GOP e 

Orçamento um ano de 2015 de grandes realizações para Odemira, com a concretização de 

diversas ações, projetos e obras desde há muito ambicionadas, tais como a conclusão da 

implementação do Projeto financiado pelo Programa QREN/Compete de Modernização 

Administrativa (em curso), as Requalificações Urbanas de Algoçeira (em curso), da Baixa de 

Sabóia (em visto de TC), a Variante interior de S. Teotónio (em curso), os novos Jardins de S. 

Teotónio (em curso) e Vila Nova de Milfontes (em curso), os Centros Escolares de S. Teotónio, 

Almograve e S. Luís (em Projeto), o Alargamento do CM1162 (entre a EN262 e Vale Ferro), 

entre outras ações em projeto, e a concretização das realizações previstas no programa Polis do 

Litoral Sudoeste, no qual se incluem as Qualificações dos Portinhos de Pesca e as 

Requalificações Urbanas de Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes, as intervenções de 

qualificação das praias do concelho entre outras, que constituem o Programa aprovado e em 
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curso, tendo por base um destacado programa de máximo aproveitamento dos Fundos 

Comunitários do QREN 2007/2013 amplamente reconhecido, e cujo atraso de um ano na 

programação inicial se deve a responsabilidades exclusivas do Governo pela indefinição criada 

sobre a extinção da ParqueExpo, SA, suspensão do Programa e sua redução de âmbito, o 

mesmo sucedendo na programação dos investimentos previstos para as águas e saneamento, a 

concretizar pela AgdA, SA, apesar do município de Odemira ter todos os seus compromissos 

cumpridos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais consideram e reforçam os eleitos do PS que esta proposta de GOP e Orçamento 

para 2015, agora aprovado, é uma proposta que representa uma clara definição estratégica, a 

continuação da necessária contenção nas despesas correntes e criteriosas e ambiciosas opções 

no investimento, continuando a promover a cooperação com as Associações Locais e Juntas de 

Freguesia, com propostas de Acordos de Execução e Colaboração na ação conjunta de 

concretização das competências municipais, incluindo a transferência de verbas destinadas a 

despesas correntes e pequenos investimentos com todas as Freguesias, continuando o apoio às 

nossas Freguesias agora responsabilizadas por novas competências decorrentes da nova lei 

75/2013, que vigora desde o inicio do presente mandato, procurando seguir no caminho da 

participação coletiva e de uma reforçada cidadania ativa, marcada pela implementação do 

modelo de Orçamento Participativo cujas ações se encontram dotadas financeiramente neste 

orçamento 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, os Eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira, votam 

favoravelmente a proposta de GOP e Orçamento para 2015 do Município de Odemira 

considerando que as opções propostas são realista, procuram encarar o futuro com 

responsabilidade, ambição e otimismo em tempos muito exigentes e de grande instabilidade. ---  

 ---------- Odemira 31 de Outubro de 2014, ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira, -----------------------  
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 -----------  - José Alberto Candeias Guerreiro; -------------------------------------------------------------  

 -----------  - Hélder António Guerreiro; ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís; -----------------------------------------------  

 -----------  - Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso; -------------------------------------  

 -----------  - Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos.” --------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o Dr. Rui Silva, Chefe da 

Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira, procederam a uma explicação detalhada 

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

 ----------- Interveio a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, que lamentou que, no Plano Plurianual de Investimentos para o próximo ano, para a sua 

freguesia apenas estivessem referenciadas a obra dos arruamentos de Luzianes-Gare, que já 

deviam ter iniciado em maio do corrente ano, e a eletrificação da zona dos Gaviões de Cima 

que já se encontrava executada. Lamentou ainda que aquele documento não contemplasse o 

polidesportivo que há tantos anos é desejado pela população da sua freguesia. ---------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a eletrificação 

da zona dos Gaviões de Cima já estava executada, no entanto, faltava executar uma extensão da 

mesma. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que considerou que o orçamento municipal 

deveria ser alvo de uma auscultação à população, à semelhança do que já acontece ao abrigo do 

estatuto do direito de oposição, permitido que o documento espelhasse a vontade dos munícipes 

e não apenas a vontade do Executivo Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou-se pela preocupação demonstrada relativamente ao empolamento, no 

entanto, considerava que essa preocupação apenas seria confirmada no relatório final de 

execução orçamental. Por último, considerou ainda duvidoso o valor da previsão da receita 

proveniente do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), 
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considerando que não existiam condições atuais de mercado para o atingir. -------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor António Afonso que considerou que os cidadãos que pretendessem 

participar no Orçamento Municipal, sabendo que a Câmara Municipal o aprova anualmente, 

podiam dirigir-se ao Município a todo o tempo, por escrito, oralmente ou participando nas 

reuniões dos órgãos do Município. Nesse sentido, considerou que não encontrava nada que 

obstasse a participação pública. Por último, relembrou que recentemente o Município de 

Odemira tinha sido premiado pelas suas práticas relativas à participação dos cidadãos no 

âmbito do Orçamento Participativo. Relembrou ainda que os documentos em causa tinha sido 

atempadamente colocados no site do Município para consulta. ----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que referindo-se à redução de Imposto Municipal 

sobre Imóveis (IMI) para os edifícios com certificação energética, questionou se esse benefício 

aplicava-se a todos os edifícios. Considerou ainda que essa medida poderia conferir uma 

injustiça social, uma vez que algumas famílias com dificuldades económicas não conseguiam 

dotar as suas habitações de acordo com os requisitos exigidos. ----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Carlos Silva que questionou se a Câmara Municipal tinha 

capacidade interna para realizar as obras nas estradas ou teria de recorrer à contratação externa.  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Campos, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que referiu que gostaria de ver concretizadas algumas obras na sua freguesia que já estavam 

iniciadas, designadamente as águas de Vale Bejinha e as águas e esgotos de Troviscais. 

Também gostaria de ver contemplado no orçamento municipal o jardim municipal, o pavilhão 

multiusos, a pavimentação da estrada de Vale Bejinha e a requalificação da Estrada Municipal 

número quinhentos e trinta e dois para os Lameiros, algumas com projetos já há alguns anos. ---  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que relativamente à intervenção do Senhor 

António Afonso, referiu que por não ter dúvidas quanto ao sucesso do Orçamento Participativo 

é que sugeria a sua adaptação ao orçamento municipal. -------------------------------------------------  
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 ----------- Por último, considerou ainda que existia um abuso na utilização dos Contratos de 

Emprego-Inserção (CEI) por parte da Câmara Municipal e de algumas Juntas de Freguesia e, 

bem assim, referiu que a grande maioria dos trabalhadores naquelas condições estavam a 

exercer funções essenciais. Nesse sentido, disse que compreendia a necessidade de recorrerem 

àquele tipo de mão-de-obra, no entanto, se as pessoas eram necessárias deviam promover a 

criação dos postos de trabalho, porque o recurso aos CEI deveria ser utilizado apenas como 

medida a curto prazo. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que nos 

documentos em causa existiam questões decorrentes das opções políticas e outras impostas 

pelas restrições orçamentais. Relembrou que o Orçamento Municipal integra o Orçamento 

Participativo, com uma verba de meio milhão de euros, o que se traduz numa participação dos 

cidadãos com efeitos vinculativos. Referiu ainda na sugestão efetuada pelo Senhor Pedro 

Gonçalves devia ser equacionada até onde poderia ir a participação dos cidadãos num 

orçamento que tem uma parcela significativa condicionada pelas despesas correntes, deixando 

menos hipóteses de opção. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o Orçamento Municipal estava muito condicionado pela concretização 

no próximo ano de todos os projetos que tinham financiamento comunitário e por algumas 

urgências de intervenção na rede viária. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à certificação energética, informou que o próximo quadro comunitário previa 

elevados incentivos aos particulares para esse efeito. Referiu ainda que as habitações de dois 

mil e nove até à data têm certificação energética obrigatória. ------------------------------------------  

 ----------- Quanto à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Luís 

informou que as infraestruturas de águas e esgotos de Vale Bejinha estão executadas e o que 

estava em causa eram ampliações que na sua grande parte requeriam a construção de estações 

elevatórias. Quanto à estação elevatória de Troviscais disse que em abril seria efetuado um 
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reforço de verba e que o pavilhão multiusos de São Luís já tinha projeto elaborado e estava 

orçamentado em um milhão e duzentos mil euros, o que requeria uma candidatura aos fundos 

comunitários. Por fim, relativamente à Estrada Municipal número quinhentos e trinta e dois, 

informou que o projeto estava elaborado e contemplava a reparação das depressões existentes e 

colocação de micro-aglomerado. Sabia que o projeto não estava de acordo com as expetativas 

do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, mas era o que poderia ser efetuado no momento, 

tendo em conta a necessidade da intervenção e a verba disponível. -----------------------------------  

 ---------- Por último, informou que compreendia as angústias dos Senhores Presidentes das 

Juntas, pois ele próprio as tinha, no entanto, o orçamento em causa estava condicionado em 

função dos compromissos que têm com as obras candidatadas aos fundos comunitários. Referiu 

ainda que em abril com a transição de saldo do ano de dois mil e catorze poderiam equacionar a 

possibilidade de novos investimentos. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos contratos de emprego-inserção referiu que de facto algumas 

funções estavam a ser executadas recorrendo a esse mecanismo, no entanto, tentavam afetar os 

trabalhadores a funções temporárias, o que nem sempre era possível, tendo em conta as 

limitações imposta pelo Governo em termos de contratação pública. ---------------------------------  

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

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

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

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação “Odemira com Futuro”, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal. O Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, apresentou 

a Declaração de Voto que seguidamente se transcreve na íntegra: -------------------------------------  

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRA O ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO PARA 2015 -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 – Desde a primeira hora o BE apoiou o Orçamento Participativo em Odemira e tem 

votado a favor das suas normas de funcionamento por contemplarem uma vertente deliberativa 

(e não meramente consultiva), cativando uma verba de 500 mil euros inscrita em Orçamento. ---  

 ----------- Tem sido muito positiva esta experiência que este ano já mobilizou o voto de cerca de 

3000 munícipes, despertando uma competição saudável entre diversos projetos que importa não 

desvirtuar. Neste sentido, concordamos inclusive com a votação de cada cidadão em dois 

projetos, contribuindo para uma visão mais alargada e menos autocentrada. ------------------------  

 ----------- Mas insistimos: é necessário complementar a competição entre vários projetos com 

uma perspetiva de desenvolvimento integrado, solidário e sustentável do concelho de Odemira. 

Assim, a Câmara e a Assembleia Municipal deverão promover em todas as freguesias o debate 

do Orçamento e GOP, ainda em fase de elaboração, para que possam incorporar as sugestões 

dos munícipes, à semelhança do que se faz com os partidos não representados no executivo, ao 

abrigo do estatuto do direito de oposição – uma prática que se tem vindo a transformar num 

ritual desprovido de conteúdo e que urge revitalizar. ----------------------------------------------------  

 ----------- 2 – O Orçamento para 2014 atingiu um montante global de 30.710.000 euros, 

registando-se uma contracção de 8% face a 2013 que o tornou mais realista. Mas só o relatório 

final da execução orçamental de 2014 confirmará se este continua ou não empolado. No 

orçamento para 2015 a Câmara de Odemira propõe uma dotação global de 29.985.000 euros, 

ou seja, uma diminuição de 2,4% face ao valor orçamentado para 2014, o que parece consolidar 

a tendência de combate ao empolamento das previsões de receita. ------------------------------------  

 ----------- Registamos positivamente a captação de mais de 4 milhões de euros de fundos 

comunitários que obriga a assegurar a contrapartida nacional, bem como a previsão de 

crescimento de 5,8% das transferências da administração central. Mas é duvidosa a previsão 

1.262.000 euros de receitas provenientes de IMT, nas condições atuais do mercado imobiliário, 
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num concelho ameaçado pela desertificação e com as políticas de austeridade inscritas no OE 

para 2015. Sem esquecer que o IMT vai sofrer uma redução progressiva, até à sua extinção em 

2018. E o ambiente de crise económica e a asfixia financeira das autarquias contínua visível na 

previsão de queda das receitas de capital em 35,8% de 2014 para 2015. -----------------------------  

 ---------- 3 – No capítulo da despesa, 66,4% (dois terços) correspondem a despesas correntes e 

33,6% a despesas de capital, incluindo investimentos e amortizações de empréstimos 

contraídos desde 1998, isto é já na vigência de executivos do PS na Câmara de Odemira. Nas 

despesas correntes, 41,6% correspondem a encargos com o pessoal que têm diminuído desde 

2010, em consequência da redução de cerca de 1/3 do número de trabalhadores. -------------------  

 ---------- Continua o assalto aos salários e subsídios, bem como os despedimentos encapotados 

pela não renovação de contratos a termo, nunca compensados pelos novos contratos por tempo 

indeterminado. Verifica-se também neste município um aumento da precariedade laboral, 

nomeadamente através do abuso da utilização dos CEI – Contratos de Emprego-Inserção – que 

somam já 41, segundo o último relatório de atividades da Câmara. -----------------------------------  

 ---------- 4 – Apesar de as duas últimas propostas de Orçamento serem menos empoladas, 

continua a não estar assegurada uma execução equilibrada do Orçamento para 2015: o 

executivo procura assegurar uma margem de manobra artificial através do recurso às rubricas 

“Outros”, num total de vários milhões de euros, o que fere o princípio da consignação e da 

especificação. Não é por acaso que em 2014 já vamos na 13.ª modificação orçamental…A falta 

de rigor é a marca de água de 17 anos de gestão PS na Câmara Municipal de Odemira. -----------  

 ---------- 5 – Além dos aspetos técnicos acima referidos, o posicionamento do Bloco de 

Esquerda perante esta proposta de Orçamento e GOP fundamenta-se em primeiro lugar nas 

opções políticas que a suportam e com as quais não nos identificamos. ------------------------------  

 ---------- Na atual conjuntura de crise, as prioridades do Bloco de Esquerda vão para a situação 

de emergência social que atravessam centenas de famílias desfavorecidas do concelho. E, numa 
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perspetiva de futuro, para a Educação, apoiando e ajudando à fixação dos jovens que são a 

nossa grande mais-valia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No capítulo do desenvolvimento económico e social, exige-se uma atitude proactiva 

do município que favoreça a criação de emprego qualificado, estável e com direitos. --------------  

 ----------- A melhoria da qualidade de vida no concelho de Odemira pressupõe melhores 

condições de acesso à saúde, que se vêm degradando, bem como a preservação ambiental, 

posta em causa pela proliferação da agricultura intensiva que esgota os solos, contamina as 

linhas de água e explora milhares de imigrantes, sem condições de vida dignas. --------------------  

 ----------- Para enfrentar estes desafios, uma gestão da rotina não nos pode retirar da cepa torta. -  

 ----------- Assim, em coerência, ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Bloco de Esquerda vota CONTRA as Propostas de Orçamento e Grandes Opções 

do Plano para o ano 2015, apresentadas pelo Executivo da Câmara Municipal de Odemira.” -----  

 ----------- Seguidamente, 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.  -------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA 

DE PESSOAL - SEGUNDA ALTERAÇÃO: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0681-2014 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - SEGUNDA ALTERAÇÃO --------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 508, datada 30 de outubro de 2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica referente à segunda alteração ao Mapa de Pessoal de 

2014 e recolha de parecer prévio vinculativo para recurso à reserva de recrutamento, de acordo 

com o disposto no art.º 40.º da Portaria n.º 83-A/2009 republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, 
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de 6 de abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal de 2014 (segunda alteração): ---------------  

 ---------- 1.1. O Despacho n.º 50/2013 P, datado de 4 de janeiro, denominado “Estrutura 

Orgânica dos Serviços Municipais de Odemira – Adequação e efeitos transitórios”, determina 

que a mesma se mantem em vigor, temporariamente, enquanto se mantiverem as comissões de 

serviço dos dirigentes àquela data em funções. De igual modo, conforme as comissões de 

serviço dos dirigentes forem terminando, entrará imediatamente em vigor a unidade orgânica 

equivalente da nova estrutura, devendo desenvolver-se os procedimentos para o provimento do 

respetivo cargo de dirigente, ou a renovação da respetiva comissão de serviço. ---------------------  

 ---------- 1.2. Havendo necessidade de introduzir uma mudança na quantificação e na 

identificação das atribuições e competências de algumas unidades orgânicas, a presente 

proposta de alteração aos mapas de pessoal (2.ª alteração) contempla, em cumprimento do 

Despacho n.º 50/2013 P, de 4 de janeiro – “Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de 

Odemira – Adequação e efeitos transitórios”, a adequação da nova estrutura orgânica publicada 

em Diário da República, 2.ª Série, n.º 49, de 11 de março – “Regulamento de estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Odemira”, motivada pelo termino da comissão de serviço do 

titular do cargo de direção intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão, da Divisão Financeira e 

Aprovisionamento, com competências delegadas na Divisão de Comunicação e Informação. ----  

 ---------- Proposta de aprovação do recurso a reservas de recrutamento:  ----------------------------  

 ---------- Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob 

proposta do órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos dos n.ºs 4 e 5 do artº 30º da Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho e pela Lei do Orçamento do Estado, autorizar a abertura de 

procedimentos concursais, bem como o recurso a reservas de recrutamento, fixando caso a 

caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, devendo o sentido e a data da deliberação 

tomada por esse órgão constar no procedimento do recrutamento, desde que se verifiquem os 
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requisitos cumulativos a seguir mencionados.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Controlo do recrutamento de trabalhadores nas Autarquias Locais – art.º 48.º 

conjugado com o disposto no art.º 64.º da Lei do Orçamento do Estado/2014: ----------------------  

 ----------- 2.1. Definição dos Postos de Trabalho com recurso a reservas de recrutamento: --------  

 ----------- - Serviço Municipal de proteção Civil (SMPC): um lugar para Constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Técnico Superior (Lic. em Proteção Civil); ----------------------------------------------------------------  

 ----------- - Divisão de Logística e Gestão Territorial (DLGT): um lugar para Constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Fiscal 

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

 ----------- - Divisão de Ambiente (DA): sete lugares para Constituição de Relações Jurídicas de 

Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional 

(Motorista de Pesados – recolha de resíduos sólidos urbanos); -----------------------------------------  

 ----------- 2.2. Recurso a reservas de recrutamento decorrentes de procedimentos concursais em 

curso, condicionadas à conclusão dos respetivos procedimentos concursais em 2014: -------------  

 ----------- - Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC): um lugar para Constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional para integração da equipa de Sapadores Florestais; --------------------------  

 ----------- - Divisão de Logística (DL): seis lugares para Constituição de Relações Jurídicas de 

Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional 

(área de construção civil); ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Divisão de Ambiente (DA): dois lugares para Constituição de Relações Jurídicas de 

Emprego Público por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional 

(Cantoneiros – recolha de resíduos sólidos urbanos). ----------------------------------------------------  

 ----------- Alínea a) – Fundamentação: Pretende-se o preenchimento dos postos de trabalho 
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abaixo designados, através do recurso a reservas de recrutamento em vigor e a constituir, 

provenientes de procedimentos concursais para constituição de relações jurídicas de emprego 

público por tempo indeterminado, de modo a assegurar o normal funcionamento dos respetivos 

serviços, atendendo às competências que se encontram adstritas ao Município em geral e às 

respetivas unidades orgânicas em particular, numa perspetiva de prossecução do superior 

interesse público. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Alínea b) - Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente constituída, ou por recurso 

a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade: 

Ter-se-á em conta a prioridade no recrutamento se existirem candidatos aos procedimentos 

abrangidos pelo disposto nas alíneas a) a d), n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31/12 

(Lei do Orçamento do Estado para 2014). Sem prejuízo do disposto na alínea d), n.º 1 do art.º 

37.º da Lei n.º 35/2014, de 20/06, conjugado com o art.º 37.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 

22/01, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06/04, nos procedimentos 

concursais, o recrutamento efetua-se, pelos candidatos aprovados com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. --------------------------------  

 ---------- Alínea c) - Previsão dos Encargos no Orçamento Municipal: O preenchimento destes 

postos de trabalho não tem incidência no Orçamento Municipal do corrente ano, pelo que o 

comprovativo do cabimento orçamental terá de ser acautelado no Orçamento Municipal de 

2015. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Alínea d) - Cumprimento dos Deveres de Informação (DGAL via SIIAL): Encontram-

se cumpridos todos os deveres de informação através do preenchimento de mapas na 

plataforma da DGAL: “saldo inicial”, “pessoal ao serviço” de carater trimestral a partir de 

2014, bem como os inputs “Recursos Humanos” (trimestral e semestral) e “Recursos Humanos-

Orçamento do Estado” (trimestral).  ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Alínea e) - Demonstração do cumprimento de redução mínima de trabalhadores: 

Tendo em conta que a obrigação de redução do número de trabalhadores nas autarquias locais 

está condicionada às condições indicadas nas alíneas a), b) e c) do n.º 7 do artigo 62.º da Lei do 

Orçamento do Estado e que só a obtenção, cumulativa das mesmas, isenta a autarquia desta 

obrigação. O relatório do 3.º trimestre “Recursos Humanos – Orçamento do Estado” remetido à 

DGAL, foi validado a 24 de outubro de 2014, para efeitos do disposto na alínea a), e a 

Informação n.º 168/CTB/2014 elaborada pela DFA a 13 de maio, relativa à fundamentação 

exigida e necessária para cumprimento das alíneas b) e c). Para efeitos deste reporte, os dados 

são apurados de acordo com as orientações técnicas emitidas pela DGAL. As autarquias locais 

que se enquadrem no disposto daquele n.º 7 do art.º 62.º, apesar de não lhes ser aplicável a 

norma de redução encontram-se na mesma impedidas de aumentar o número de trabalhadores 

em 2014, relativamente aos existentes em 31 de dezembro de 2013. ----------------------------------   

 ----------- Alínea f) – Demonstração: Em cumprimento das instruções recebidas em reunião com 

a Vereadora dos Recursos Humanos realizada a 27 de outubro do corrente ano, a DRHJ 

procedeu à alteração do Mapa de Pessoal. O recurso às reservas de recrutamento serão 

desenvolvidas posteriormente uma vez que estão condicionadas à aprovação da presente 

alteração e obedecerão ao disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na redação dada 

pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, conjugado com o art.º 33.º e seguintes da Lei n.º 

35/2014 de 20 de junho. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação da segunda alteração ao Mapa de Pessoal bem como a emissão 

de parecer prévio favorável ao recurso a reservas de recrutamento nos termos propostos. ---------  

 ----------- Mais se propõe que o assunto seja submetido à apreciação da Assembleia Municipal. -  

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

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

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

 ---------- Ponto seis: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA DE 

PESSOAL - RECOLHA DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º 

GRAU (DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA-DGI): Foi presente a proposta que seguidamente 

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0720-2014 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - RECOLHA DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CARGO DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 2.º GRAU (DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA-DGI) -----------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 526, datada 12 de novembro de 2014, elaborada pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica referente à recolha de parecer prévio vinculativo para 

a abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 2.º Grau (Divisão de 

Gestão Interna - DGI) e respetiva aprovação da composição do Júri que acompanhará o 

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

 ---------- Com a cessação da comissão de serviço do titular do cargo de direção intermédia de 

2.º Grau – Chefe de Divisão, da Divisão Financeira e Aprovisionamento, com competências 

delegadas na Divisão de Comunicação e Informação, entrará em vigor a 17 de novembro do 

corrente ano a unidade orgânica Divisão de Gestão Interna (DGI) constante do Regulamento de 

Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Odemira, publicado no Diário da República 2.ª 
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Série, n.º 49, de 11 de março de 2014. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- As atribuições da Divisão de Gestão Interna (DGI) são as definidas no art.º 19.º do 

Regulamento de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Odemira, publicado no Diário da 

República 2.ª Série, n.º 49, de 11 de março de 2014, e compreende, de acordo com o disposto 

no n.º 4, os seguintes setores que reportam diretamente à chefia da divisão: Gestão Orçamental 

e Patrimonial; Comunicação e Informação; Informática; Arquivo Municipal; Contabilidade e 

Tesouraria; Atendimento e Gestão Documental; Compras e Gestão de Stocks; Qualidade e 

Controle de Gestão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Através da Informação n.º 521/DRHJ, de 11 de novembro, solicitou-se a cabimento 

dos encargos financeiros a suportar com o provimento do cargo em causa.  -------------------------  

 ----------- O recrutamento, seleção e provimento dos cargos de direção intermédia encontram-se 

previstos na Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que republica a Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-

B/2010, de 28 de abril, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto.  ---  

 ----------- A área de recrutamento para os cargos de direção intermédia de 2.º grau encontra-se 

definida nos n.ºs 1 e 3 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei 

n.º 64/2011, de 22 de dezembro, podendo ser recrutados os “trabalhadores em funções públicas 

ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão 

para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam seis ou quatro anos 

de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou 

provimento seja exigível uma licenciatura”.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que o Estatuto dos Dirigentes nada refere quanto às formalidades de 

abertura destes procedimentos, salvaguardando-se a composição do júri de recrutamento dos 

cargos dirigentes que é designada por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois vogais (n.º 1/art.º 13.º da Lei n.º 
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49/2012, de 29 de agosto), na observância das seguintes regras: ---------------------------------------  

 ----------  - Presidente designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal” (n.º 2, art.º 13.º).  --------------------------------------------------  

 ----------  - Os Vogais são designados de entre personalidades de reconhecidos mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida 

preferencialmente na área de recursos humanos ou da administração local autárquica” (n.º 3, 

art.º 13.º). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, o recrutamento e posterior provimento do cargo em análise, fica 

condicionado à aprovação da constituição do júri que, sob proposta da Câmara Municipal, 

deverá ser submetida à Assembleia Municipal, de modo a que possa proceder-se à publicação 

do aviso de abertura na 2.ª Série do Diário da República, em jornal de expansão nacional, na 

BEP – Bolsa de emprego Público e na página eletrónica do Município. ------------------------------  

 ---------- Em cumprimento do disposto no art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e de 

acordo com o Despacho n.º 4978/2014 V-DBSL, datado de 11 de novembro, propõe-se que o 

júri do procedimento concursal para o cargo de direção intermédia de 2.º grau – Chefe de 

Divisão Municipal de Gestão Interna (DGI), seja composto pelos seguintes elementos:  ----------  

 ---------- Presidente do Júri: Maria Paula Pereira Silva (Lic.), Chefe de Divisão de Recursos 

Humanos e Jurídica (DRHJ); --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Primeiro vogal efetivo: Natália José da Piedade Costa Correia (Lic.), Chefe de 

Divisão de Educação e Ação Social (DEAS) --------------------------------------------------------------  

 ---------- Segundo vogal efetivo: Ricardo Jorge Mateus Ribeiro (Lic.), Chefe de Divisão de 

Recursos Humanos, Administração e Finanças, do Município de Grândola. -------------------------  

 ---------- Vogais suplentes: Sónia Isabel Nobre Correia, Chefe de Divisão de Licenciamento e 

Gestão Territorial (DLGT) e José Luís Alves Gomes Fernandes, Chefe de Divisão de 

Ordenamento, Planeamento e Obras (DOPO). ------------------------------------------------------------  
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 ----------- O 1.º vogal efetivo substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos. ----  

 ----------- De acordo com o disposto no n.º 5 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

que adapta à administração local a Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, a pedido da Câmara 

Municipal, o procedimento concursal pode ser assegurado por entidade pública competente, 

não integrada nos serviços do Município, ficando neste caso dispensada a constituição do júri 

indicada no ponto anterior, com exceção do Presidente do Júri. Caso seja esta a opção, o 

procedimento concursal deve observar as condições referentes à seleção e provimento dos 

cargos de direção intermédia constantes nos n.ºs 1, 2, 5, 6, 7 e 12 a 16 do art.º 21.º da Lei n.º 

2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro. -  

 ----------- De acordo com o Estatuto Remuneratório do Pessoal Dirigente, o vencimento do 

titular de cargo de direção intermédia de 2.º Grau – Chefe de Divisão Municipal, é calculado 

sobre o vencimento do Diretor Geral (70%), a que corresponde o montante base de 2.613,84€, 

complementado com o Subsídio de Representação no montante de 194,80 €, de acordo com o 

fixado pelo Despacho conjunto da Presidência do Conselho de Ministros e Ministro das 

Finanças n.º 625/1999, publicado no DR 2.ª Série, n.º 179, datado de 3 de agosto. -----------------  

 ----------- Mais se propõe que o assunto seja submetido à apreciação da Assembleia Municipal a 

emissão de parecer prévio favorável à abertura do procedimento concursal para o cargo de 

direção intermédia de 2.º grau bem como a aprovação do Júri proposto. -----------------------------  

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

termos propostos e, bem assim, aprovou a remessa do assunto à Assembleia Municipal para 

apreciação e deliberação.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 
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favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 

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

 ---------- Ponto sete: PROPOSTA Nº 44/2014 P - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO 

MIRA, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EM AÇÕES DE 

LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE SOBREPOSIÇÃO DE 

PERÍMETROS URBANOS/PERÍMETRO HIDROAGRÍCOLA DO MIRA E USO 

EFICIENTE DA ÁGUA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos termos da 

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0687-2014 - PROPOSTA Nº 44/2014 P - PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO DE 

BENEFICIÁRIOS DO MIRA - DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA EM AÇÕES DE 

LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE SOBREPOSIÇÃO DE 

PERÍMETROS URBANOS/PERÍMETRO HIDROAGRÍCOLA DO MIRA E USO EFICIENTE 

DA ÁGUA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 44/2014 P, datada de 31/10/2014, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº. 44/2014 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Protocolo de Colaboração entre o Município de Odemira e a Associação de 

Beneficiários do Mira - de Cooperação Técnica e Financeira em Ações de Levantamento e 

Caracterização das Situações de Sobreposição de Perímetros Urbanos/Perímetro Hidroagrícola 

do Mira e Uso Eficiente da Água ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Aproveitamento Hidroagrícola do Mira -----------------------------------------------------  

 ---------- A construção do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira teve lugar entre os anos de 
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1963 a 1973 abrangendo uma área de 10.670 há na chamada Charneca de Odemira e uma área 

de 1.330 há para sul da Ribeira de Seixe. A área beneficiada desenvolve-se na faixa costeira, 

entre Vila Nova Milfontes e a povoação do Rogil numa extensão total da ordem de 41 km, com 

uma largura variável entre 2 a 6 km, incluindo ainda, algumas zonas aluvionares situadas nas 

margens do Rio Mira.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Perímetro de Rega do Mira possui uma área equipada de 15.200 há, com uma área 

beneficiada de 12.000 há. A origem da água para rega, abastecimento urbano, industrial e 

piscicultura, é proveniente da albufeira criada pela Barragem de Santa Clara, localizada no Rio 

Mira a Este do Perímetro de Rega. O desenvolvimento total da rede de adução é de cerca de 

598 km, dos quais cerca de 178 km constituem a rede primária integrando os restantes na rede 

secundária. A rede terciária inicia-se nos canais e distribuidores assegurando a condução de 

água até á parcela. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Rede de Rega  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O sistema de adução do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira inicia-se na tomada 

de água da Barragem de Santa Clara e prolonga-se pelo Canal Condutor Geral, ao longo de 38 

km, terminando em dois reservatórios. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes reservatórios iniciam-se dois canais secundários, o Canal de Milfontes que se 

desenvolve para Norte e o Canal de Odeceixe, que corre para Sul e ainda alguns distribuidores 

que no seu conjunto tem um desenvolvimento de cerca de 140 km. A partir destes elementos de 

obra tem o seu início a rede terciária, constituída por regadeiras em conduta fechada de 

diâmetros variáveis que possibilita a distribuição de água aos regantes por meio de caixas de 

rega colocadas nos pontos de maior cota das respetivas “ilhas de rega”, desenvolvendo-se num 

total de 420 km. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Traçado da Rede (distribuidoras, Canais e Regadeiras) -----------------------------------  

 ----------- O Perímetro de Rega é atualmente atravessado por estradas nacionais, regionais e 
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municipais com faixas de rodagem asfaltada, bem como por caminhos rurais e agrícolas para 

acesso às diversas propriedades. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além destes, existem alguns atravessamentos em arruamentos urbanos e terrenos 

urbanizáveis, especialmente em zonas no interior de perímetros urbanos classificados em 2000 

aquando da aprovação do PDM de Odemira. Pontualmente, em alguns aglomerados, atravessa 

igualmente alguns logradouros de edificações urbanas. -------------------------------------------------  

 ---------- 4. PDM de Odemira – Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

114/2000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira aprovou, em 30 de novembro de 1999, o Plano 

Diretor Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência desta aprovação, a Câmara Municipal submeteu a ratificação do 

Governo aquele instrumento de gestão territorial, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A elaboração do referido Plano decorreu sob a vigência do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 

de março, tendo sido cumpridas todas as formalidades exigidas por este diploma legal. -----------  

 ---------- Na referida RCM, refere-se que o Plano Diretor Municipal dispõe sobre povoamentos 

rurais que não se encontram delimitados cartograficamente e que a ausência de delimitação 

implica o desconhecimento da sua eventual interferência com áreas sujeitas a regimes jurídicos 

específicos, esclarecendo que a aplicação das disposições do Regulamento relativas aos 

povoamentos rurais, designadamente as constantes do artigo 49.º, têm obrigatoriamente de 

conformar-se com os regimes jurídicos aplicáveis a essas áreas, nomeadamente os regimes da 

Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, do domínio hídrico e dos 

aproveitamentos hidroagrícolas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Plano Diretor Municipal de Odemira foi objeto de parecer favorável da comissão 

técnica que acompanhou a elaboração do Plano, consubstanciado no relatório final daquela 
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comissão, subscrito por todos os representantes dos serviços da administração central que a 

integraram.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. PDM de Odemira – Disposições em Áreas de Perímetro de Rega -----------------------  

 ----------- O Plano Diretor Municipal de Odemira dispõe sobre esta matéria no seu: ----------------  

 ----------- Artigo 22.º -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitamentos hidroagrícolas do Mira, Campilhas e Corte Brique ----------------------  

 ----------- 1 — Nas áreas do município abrangidas pelos aproveitamentos hidroagrícolas do 

Mira, Campilhas e Corte Brique serão observadas as disposições relativas a servidões e outras 

restrições de utilidade pública aplicáveis àquelas unidades. --------------------------------------------  

 ----------- 2 — As áreas beneficiadas dos aproveitamentos hidroagrícolas fazem parte integrante 

da Reserva Agrícola Nacional, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 

n.º 196/89, de 14 de Junho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 — A exclusão de prédios ou parcelas de prédios nas áreas dos aproveitamentos 

hidroagrícolas decorrentes de ações de transformação do uso do solo deverá observar as 

disposições do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de Julho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 69/92, de 27 de Abril, e do Decreto Regulamentar n.º 2/93, de 3 de Fevereiro. 

Nos perímetros urbanos, nos povoamentos rurais, nos espaços turísticos ou noutros espaços 

onde, no Plano Diretor Municipal, ocorra a transformação do uso do solo agrícola para outros 

não compatíveis com este, em sobreposição com os aproveitamentos hidroagrícolas, a 

edificabilidade só poderá ser permitida desde que: -------------------------------------------------------  

 -----------  . a) Tenha sido promovida a exclusão do respetivo aproveitamento hidroagrícola, nos 

termos da legislação em vigor, tenha sido superiormente autorizada e tornada eficaz pelo 

pagamento do montante compensatório;  ------------------------------------------------------------------  

 -----------  . b) A ocupação das áreas dos aproveitamentos hidroagrícolas não impeça nem 

obstrua a passagem de água nos canais ou outras infraestruturas de rega.  ---------------------------  
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 ---------- 4 — Sem prejuízo da legislação em vigor, é estabelecida uma faixa com a largura 

mínima de 5 m para cada lado da infraestrutura, na qual não é permitido construir ou plantar 

árvores. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Exclusão do Perímetro de Rega ---------------------------------------------------------------  

 ---------- 6.1. Enquadramento Legal ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As exclusões de prédios ou parcelas de prédios das áreas beneficiadas por 

Aproveitamentos Hidroagrícolas, regem-se pelo disposto no artigo 101º do Decreto-Lei nº 

269/82, de 10 de julho, revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 86/2002, de 6 de abril e ainda, 

pelo disposto Decreto Regulamentar nº 2/93, de 3 de fevereiro. ---------------------------------------  

 ---------- Estes diplomas estabelecem, respetivamente, o regime jurídico das exclusões e a 

regularização das construções implantadas na área beneficiada, ocorridas em momento anterior 

à data de entrada em vigor do Decreto-Lei nº 69/92, de 27 de abril. ----------------------------------  

 ---------- Importa referir que o artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, revogou o 

artigo 76º-A do Decreto-Lei nº 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo artigo 1º, do 

Decreto-Lei nº 69/92, de 27 de Abril. Mantém-se em vigor o Decreto Regulamentar nº 2/93, de 

3 de fevereiro. O artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril, por seu lado, aditou o 

artigo 101º ao Decreto-Lei nº 269/92, de 10 de julho. ---------------------------------------------------  

 ---------- 6.2. Condições prévias para a exclusão ---------------------------------------------------------  

 ---------- 6.2.1. Os prédios ou parcelas de prédios devem inserir-se em Área Urbana ou Área 

Urbanizável, da classe de Espaços Urbanos/Urbanizáveis, ou outros que não o Espaço 

Agrícola, da carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) respetivo. -----------------  

 ---------- 6.2.2. Procede coerentemente daquela condição, esta outra, de o prédio ou parcela do 

prédio se inserir em Área desafetada da Reserva Agrícola Nacional, isto é, não estar incluído na 

carta da Reserva Agrícola Nacional ou na Planta Atualizada de Condicionantes. -------------------  

 ---------- 6.2.3. Os requerentes devem ser titulares de direito do prédio ou parcela do prédio e 
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disso fazer prova documental, como adiante se indicará. ------------------------------------------------  

 ----------- 6.3. Eficácia das exclusões e Montantes compensatórios ------------------------------------  

 ----------- As exclusões comportam um ónus designado montante compensatório, com o qual se 

pretende compensar o Estado pelos investimentos efetuados no Aproveitamento Hidroagrícola. 

Este montante é calculado nos termos do ponto 4 do artigo 101º do Decreto-Lei nº 269/82, de 

10 de julho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o disposto no ponto 3 do artigo 101º daquele diploma o despacho de 

exclusão fixa o montante compensatório a pagar pelo requerente da exclusão, cujo efetivo 

pagamento à DGADR constitui condição da sua eficácia. ----------------------------------------------  

 ----------- É comunicado ao requerente oficialmente o teor do despacho de exclusão, bem como 

o valor do montante a pagar à DGADR, pela mesma. Só após o pagamento do montante 

compensatório a exclusão é eficaz. No caso de não pagamento a exclusão, embora autorizada, 

não tem qualquer validade legal. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.4. Valor dos montantes compensatórios ------------------------------------------------------  

 ----------- O montante compensatório é calculado em função do custo das obras e obras 

subsidiárias, por hectare, atualizado pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), do INE. -------  

 ----------- 7. Situação atual – Quadro de Referência ------------------------------------------------------  

 -----------  -Muitas parcelas estavam edificadas à data de construção do Perímetro de Rega do 

Mira; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Algumas parcelas foram edificadas entre 1982 e 1992 e ainda hoje não foram 

excluídas do Perímetro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Entre 1982 (ano do início do regime de exclusão) e a entrada em vigor do PDM de 

Odemira não foram exigidas exclusões pelo Município de Odemira; ---------------------------------  

 -----------  - Com o PDM de Odemira foram aprovados 27 Perímetros Urbanos, alguns dos quais 

total ou parcialmente sobrepostos ao PRMira; ------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Posteriormente a 2000 foram previamente exigidas exclusões em situações de 

sobreposição, desde que as parcelas não tivessem ainda sido urbanizadas; --------------------------  

 ----------  - Recentemente, foi aprovada a nova Lei de Bases Gerais da Política Pública de 

Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de Maio - “Lei 

dos Solos”), que partindo da enunciação da garantia constitucional do direito de propriedade 

privada e do direito ao ordenamento do território, classifica o solo apenas como rústico ou 

urbano, atendendo, para o efeito, à sua natureza/destino básico. Quer-se agora, já não a 

expansão urbana (tendo sido eliminado o conceito de solo urbanizável), mas sim a salvaguarda 

do existente, convolando-se a reabilitação e regeneração urbanas nos modos privilegiados de 

desenvolvimento urbano; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O PDM de Odemira iniciará o período de revisão até ao final do presente ano, 

estando atualmente a decorrer a “Avaliação do Estado de Execução”; --------------------------------  

 ----------  - Na fase de revisão será imprescindível dispor do levantamento e caracterização da 

ocupação e exclusão nas áreas dos Perímetros de Rega; ------------------------------------------------  

 ----------  - Será igualmente importante, conhecer a atual implantação de atividades 

consumidoras de água com origem na infraestrutura de rega de Santa Clara, no interior e 

exterior dos Perímetros Urbanos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Por outro lado, a ABMira tem vindo a constatar diversas roturas na sua rede de 

regadeiras enterradas, especialmente incidentes no interior das áreas urbanas atravessadas; ------  

 ----------  - Do descrito, resulta que a Câmara Municipal de Odemira e a Associação de 

Beneficiários do Mira, se propõem assumir: --------------------------------------------------------------  

 ----------  • Um processo de parceria para, no terreno, proceder à identificação, levantamento e 

caracterização conjunta das situações descritas; ----------------------------------------------------------  

 ----------  • Partilhar os encargos relativos à elaboração de um processo de estudo prévio de 

alteração do traçado das infraestruturas que atravessam os Perímetros Urbanos, para o seu 
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exterior;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  • Partilhar os encargos do estudo prévio conjunto de aproveitamento da água bruta do 

PRMira para origem alternativa de rega de jardins e lavagem de pavimentos. -----------------------  

 ----------- Neste quadro, o Município de Odemira assumirá o valor de 79.600 € pelos encargos 

dos trabalhos a realizar, devendo ser transferidos para a Associação de Beneficiários do Mira 

de forma repartida, o valor correspondente a 50% no 4º trimestre de 2014 e o restante no 1º 

trimestre de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste contexto, tenho a honra de propor que a Exmª. Câmara Municipal delibere, nos 

termos da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município e a Associação de 

Beneficiários do Mira, devendo o mesmo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação 

e deliberação relativa à emissão de autorização prévia favorável à assunção do compromisso 

em apreço pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 31 de Outubro de 2014 ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

termos propostos, concedendo poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar em 

representação do Município.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira com Futuro” e um voto a 
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favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta membros da 

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

 ---------- Ponto oito: PROPOSTA Nº 45/2014 P - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO EM 

SANTA CLARA-A-VELHA:  Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e deliberação nos 

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

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0718-2014 - PROPOSTA Nº 45/2014 P - AQUISIÇÃO DE 

PRÉDIO URBANO EM SANTA CLARA-A-VELHA ------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 45/2014 P, datada de 17/11/2014, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº. 45/2014 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquisição de prédio urbano em Santa Clara-a-Velha -----------------------------------------  

 ---------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A ambição, desde há muito, de criação de equipamentos sociais na freguesia de 

Santa Clara-a-Velha, designadamente de um centro de dia; --------------------------------------------  

 ---------- • As atribuições no domínio da ação social da Câmara Municipal, designadamente de 

criação de espaços condignos destinados a centro de dia; -----------------------------------------------  

 ---------- • A excelente localização do imóvel, sito no Bairro Municipal da referida localidade, 

no lote n.º 55, irá constituir num futuro imediato, uma mais-valia para a freguesia e para o 

Município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Que o mesmo é contiguo a terreno municipal, possibilitando futuras ampliações, se 

necessárias, e zona de estacionamento; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O reconhecimento de que o imóvel reúne excelentes condições, necessárias para a 

finalidade proposta, necessitando apenas de pequenas obras de adaptação;  -------------------------  

 ---------- • A avaliação do Valor Patrimonial do prédio urbano, inscrito na matriz predial sob o 
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artigo 599.º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira sob o número 389, da 

freguesia de Santa Clara-a-Velha, com a área de 182,5 m2, com o valor de 59.670,00 € 

(cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta euros); -------------------------------------------------------  

 ----------- • A disponibilidade do atual proprietário em alienar o referido prédio urbano pelo 

valor de 90.000,00 € (noventa mil euros); -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando ainda a relevância da aquisição do ponto de vista do interesse público 

municipal, no que concerne à utilização e destino do prédio, nomeadamente em função da sua 

localização estratégica, tenho a honra de propor à Exmª. Câmara Municipal a aquisição do 

prédio urbano supra identificado, situado em Santa Clara-a-Velha, com a área 182,5 m2, pelo 

valor de 90.000,00 € (noventa mil euros), devendo ser liquidado 50% no ato da escritura, em 

2014, e o restante em 2015. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proponho ainda que me sejam concedidos plenos poderes para outorgar, em 

representação do Município, a documentação exigida por lei e necessária à respetiva aquisição.  

 ----------- Odemira, 17 de novembro de 2014 --------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 
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membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: PROPOSTA N.º 6/2014 V-RC - AQUISIÇÃO DE PRÉDIO "CERCA 

DA FÁBRICA DE MOAGEM" EM SABÓIA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e 

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0682-2014 - PROPOSTA N.º 6/2014 V-RC - AQUISIÇÃO DE 

PRÉDIO "CERCA DA FÁBRICA DE MOAGEM" EM SABÓIA ---------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 6/2014 V-RC, datada de 03 de novembro de 2014, 

proveniente do Gabinete do Senhor Vereador Ricardo Cardoso, que seguidamente se 

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

 ---------- "Proposta n.º 6/2014 V-RC -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquisição de Prédio “Cerca da Fábrica de Moagem” em Sabóia ---------------------------  

 ---------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A necessidade e vontade estratégica do município de intervir de forma ativa no 

desenvolvimento do interior do concelho; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- • A necessidade de incentivar e dar o exemplo, na recuperação e reabilitação do 

edificado de elevado valor patrimonial, cultural e social; -----------------------------------------------  

 ---------- • A visão estratégica municipal de incentivar o desenvolvimento e o 

empreendedorismo; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O destino pretendido para o imóvel, tendo em vista a adaptação para iniciativas 

culturais e fixação empresarial;------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O valor patrimonial total do imóvel “Cerca da Fábrica da Moagem” com o artigo 

rústico n.º 34 e os artigos urbanos n.ºs 126, 846, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 

1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445 e 1898, todos da freguesia de Sabóia, 

avaliados em € 447.360,00 (conforme simulação do Valor Patrimonial dos prédios, efetuada no 
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Portal das Finanças); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A disponibilidade dos atuais proprietários em alienar o referido prédio. ----------------  

 ----------- Considerando ainda a relevância da aquisição do ponto de vista do interesse público 

municipal, no que concerne à utilização e destino do imóvel, tenho a honra de propor que a 

Câmara Municipal delibere e aprove a aquisição do imóvel “Cerca da Fábrica da Moagem”, na 

localidade e freguesia de Sabóia, nas seguintes condições: ---------------------------------------------  

 ----------- • Pagamento de € 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil euros) em dinheiro, com 

pagamento faseado em 2 anos (€ 150.000,00 no ato da escritura a realizar em 2014 e os 

restantes € 125.000,00 no primeiro trimestre de 2015);--------------------------------------------------  

 ----------- • Permuta de habitação sita no Bairro de Sabóia, lote n.º 25, ou outro de iguais 

características, com a área total de 166,60 m2 e área construída de 105,84 m2, e valor 

patrimonial de € 30.370,00 (trinta mil, trezentos e setenta euros); -------------------------------------  

 ----------- • Autorização de permanência, enquanto vida, da D. Helena Morgado na sua atual 

residência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proponho ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar em representação do Município a documentação, exigida por lei e 

necessária à respetiva aquisição. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 03 de novembro de 2014 --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Vereador, -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Ricardo Filipe Nobre Campos Marreiros Cardoso". ---------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a remessa do assunto à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

termos propostos, concedendo poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar em 

representação do Município.” --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

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

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

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

 ---------- Ponto dez: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO NO 

ÂMBITO DA ENERGIA SUSTENTÁVEL: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e 

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

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0673-2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 

ESTUDO NO ÂMBITO DA ENERGIA SUSTENTÁVEL ------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 347/2014, datada de 14/10/2014, elaborada pela Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, na qual consta que por despacho exarado em 12/09/2014 

pelo senhor Vereador Hélder Guerreiro, procedeu-se à abertura do procedimento de aquisição 

de serviços de elaboração de Estudo no âmbito da Energia Sustentável, nos termos da alínea a), 

do nº1, artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), conjugado com o art.º 112º e com 

a alínea a), nº1 do art.º 16º do mesmo diploma, sendo intenção de adjudicar o referido serviço 

ao “Instituto Superior Técnico", pela importância de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros).  -----  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que estando prevista a assunção de 

compromissos plurianuais, carece a referida aquisição de autorização prévia da Assembleia 

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

 ---------- Propõe-se para conhecimento e remessa do assunto à Assembleia Municipal, para 

efeitos de autorização prévia da assunção do compromisso plurianual. -------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 
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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, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

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

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

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

 ----------- Ponto onze: PROJETO DE REGULAMENTO DO CARTÃO OJOVEM: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0722-2014 - PROJETO DE REGULAMENTO DO CARTÃO 

OJOVEM --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1102, datada de 07/11/2014, proveniente da Divisão de 

Educação e Ação Social, bem como o Projeto de Regulamento do Cartão OJOVEM, para 

aprovação da Câmara Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, bem como posterior 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 e, bem assim, aprovou a remessa do assunto à Assembleia Municipal para 

apreciação e deliberação.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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



-53- 

28-11-2014 

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

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

 ---------- Ponto doze: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4.º (COMPOSIÇÃO) DO 

REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODEMIRA: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão, a qual foi devidamente aprovada por unanimidade na reunião do 

Conselho Municipal de Segurança de Odemira que se realizou no passado dia oito de outubro: -  

 ---------- “PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 4º (COMPOSIÇÃO) DO 

REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODEMIRA ---------  

 ---------- CAPÍTULO II --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Organização e funcionamento --------------------------------------------------------------------  

 ---------- SECÇÃO I ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da composição e presidência ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 4.º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Composição -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Integram o Conselho: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) O Presidente da Câmara Municipal; ----------------------------------------------------------  

 ---------- b) O Vereador do pelouro (só no caso de não ser o Presidente a exercê-lo 

diretamente); ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) O Presidente da Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------  

 ---------- d) Os Presidentes das seguintes Juntas de Freguesia: Vila Nova de Milfontes, 

Salvador e Santa Maria, São Teotónio, São Luís, Santa Clara-a-Velha, Colos, Vale de Santiago 

e São Martinho das Amoreiras; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Odemira; ---------------------  

 ---------- f) O Comandante da Guarda Nacional Republicana; -----------------------------------------  
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 ----------- g) O(s) Comandante(s) das Corporações de Bombeiros do Concelho de Odemira; ------  

 ----------- h) Os responsáveis pelos seguintes organismos de assistência social com intervenção 

na área do município: Comissão Local de Acompanhamento (rendimento mínimo garantido), 

Santa Casa da Misericórdia de Odemira, Centro de Saúde de Odemira e Segurança Social; ------  

 ----------- i) Os responsáveis das seguintes associações económicas, patronais e sindicais: 

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, NERBE/AEBAL – Associação 

Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, CGTP – União dos Sindicatos de Beja e UGT – União 

Geral de Trabalhadores; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- j) Os seguintes cidadãos de reconhecida idoneidade: Diretor(a) do Estabelecimento 

Prisional de Odemira, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho 

de Odemira, DGEstE – Direção de Serviços da Região Alentejo, Diretores dos Agrupamentos 

de Escolas de Odemira, São Teotónio, Colos e Sabóia, Centro Escolar e Empresarial do 

Sudoeste Alentejano, Colégio Nossa Senhora da Graça, dois representantes das comissões de 

moradores ou associações de moradores do concelho (preferencialmente um do litoral e outro 

do interior), um representante de cada força política e/ou grupo de cidadãos eleitores 

representados na Assembleia Municipal e dois representantes das associações e coletividades 

culturais e desportivas a serem eleitos entre eles.” -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- Ponto treze: POSSÍVEL INTEGRAÇÃO DA AMBAAL NA CIMBAL, COM 

EXTINÇÃO DA PRIMEIRA POR INTEGRAÇÃO POR FUSÃO NA SEGUNDA: Foi 
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presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0594-2014 - POSSÍVEL INTEGRAÇÃO DA AMBAAL NA 

CIMBAL, COM EXTINÇÃO DA PRIMEIRA POR INTEGRAÇÃO POR FUSÃO NA SEGUNDA  

 ---------- Foi presente o Memorando, datado de 17/04/2014, do Escritório de Oliveira, Reis & 

Associados, SROC, Lda., referente à possível integração da AMBAAL - Associação de 

Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral na CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do 

Baixo Alentejo, com extinção da primeira por integração por fusão na segunda. -------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao proposto e exposto, atenta a deliberação já tomada no passado de extinção da 

AMBAAL, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto, 

submetendo à Assembleia Municipal a proposta de demissão do Município de Odemira da 

AMBAAL, assumindo-se a não responsabilidade sob quaisquer ativos, passivos ou ónus de 

qualquer natureza e espécie, uma vez que o Município de Odemira não tem dívidas à 

AMBAAL e não será beneficiário de quaisquer património e/ ou outros benefícios da 

AMBAAL. Mais propõe estes efeitos a partir de um (1) de janeiro de 2015.” -----------------------  

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

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

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

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

 ---------- Ponto catorze: SENTENÇA DA OBRA DE EDIFÍCIO SITO NA AVENIDA 

MARGINAL, EM VILA NOVA DE MILFONTES:  Foi presente a proposta que seguidamente 

se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------  
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 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0719-2014 - SENTENÇA DA OBRA DE EDIFÍCIO SITO NA 

AVENIDA MARGINAL, EM VILA NOVA DE MILFONTES --------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 46, datada de 14/11/2014, proveniente do Gabinete de 

Apoio ao Presidente, onde consta que, no passado dia 30/09/2014, transitou em julgado a douta 

sentença proferida no âmbito da Ação n.º 816/05.1BEBJA, que corria os seus termos no 

Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Beja que declarou a nulidade da licença 

administrativa concedida no processo n.º 294/2004-LAO, em que é requerente ‘Cerca da 

Vitória – Imóveis, Lda.’. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em consequência e, por ofício n.º 007969, expedido em 08/10/2014, foi a requerente 

notificada para apresentar, no prazo de trinta dias, procedimento(s) de controlo prévio, para que 

se pudesse definir se a obra é suscetível de ser licenciada ou objeto de comunicação prévia no 

atual quadro legal, atendendo a que a aplicação de medidas de tutela da legalidade são, no 

nosso ordenamento jurídico, de ultima ratio. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que a 13/10/2014, foi rececionado nesta 

Câmara Municipal o processo instrutor devolvido pelo TAF de Beja, que já foi encaminhado 

para os respetivos serviços e, em resposta à notificação efetuada pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, a requerente veio apresentar, em 22/10/2014, um processo de licenciamento de 

obras de construção de empreendimento turístico, com a classificação de Apartamentos 

turísticos de três estrelas, que se encontra atualmente em apreciação técnica. -----------------------  

 ----------- Propõe-se a tomada do devido conhecimento da Ex.ma Câmara Municipal e 

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

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.” ----------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção a Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------------------------------- 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 dezoito 

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

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

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

quando estavam presentes trinta e um 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 do dia vinte e nove de novembro do corrente ano. -----------  

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 --------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 --------- A SEGUNDA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 


