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Ata da sessão ordinária realizada 
dia 28 de fevereiro de 2022 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro, do ano dois mil e vinte e dois, pelas vinte 

e uma horas e dez minutos, reuniu-se a Assembleia Municipal de Almodôvar, em 
sessão ordinária, na sala das sessões, no edifício sede dos paços do Município de 
Almodôvar, sob a presidência de Francisco Manuel Valadas Abreu, secretariado por, 
Filipa Isabel Ribeiro de Sousa, como 1ª secretária e Alexandre Guerreiro 
Figueiredo como 2.º secretário, dando cumprimento ao preceituado no n.º 1 do artigo 
27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.-----------------------------  

Encontravam-se presentes na sessão os deputados:  ------------------------------------  

 Eleitos pelo PS: Maria Fernanda Belchior Caetano Guerreiro, Maria Cristina Martins 
Brás Germano, António Manuel Horta Fontinha, João Manuel dos Santos Romba 
Guerreiro, Sandrina Madeira Casimiro, Marília da Conceição Guerreiro, Rui Manuel 
Gaspar Cortes Guerreiro, Helena Isabel Teixeira Barão, o Presidente da União de 
Freguesias de Almodôvar e Sr.ª da Graça de Padrões, Domingos Manuel Romba 
Guerreiro, o Presidente da União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, 
Dário Martins Guerreiro, o Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia dos Fernandes, 
José Germano Silvestre, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Eduardo José 
Dias Gonçalves, o Presidente da Junta de Freguesia do Rosário, Francisco Manuel 
Gonçalves da Luz e o Presidente de Junta de Freguesia de S. Barnabé, António Manuel 
Silva Amaro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Eleitos pelo PSD: Vítor Manuel Libânio, Pedro Manuel Bita Messias e Melo e Franco, 
Marta Isabel Moreira Barôa David Tomé e Ivo Miguel Conceição Guerreiro. -----------------  

Faltaram à sessão, os deputados Ana Isabel Teixeira Guerreiro (PSD) e Ruben 
Daniel Fernandes Guerreiro (PSD) e foram substituídos por Marta Isabel Moreira Barôa 
David Tomé e Ivo Miguel Conceição Guerreiro, respetivamente.  ------------------------------  

A Mesa justificou a respetiva falta.  ------------------------------------------------------------  

Nos termos dos n.ºs 1 e 3 do artigo 48.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 
atual redação, estiveram presentes nesta sessão a Senhora Vice-Presidente, Lucinda 
Maria Marques Jorge (PS) e os Senhores Vereadores, João de Deus Lopes Pereira (PS), 
Ana Manuela Jesus Guerreiro Carmo (PS) e António José Messias do Rosário Sebastião 
(PSD).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Faltou à sessão, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota, por motivos de confinamento e foi substituído pela Senhora 
Vice-Presidente da Câmara, Enf.ª Lucinda Maria Marques Jorge, nos termos do n.º 2 
do artigo 48.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação. ------------------  

A Mesa justificou a respetiva falta.  ------------------------------------------------------------  

A – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 39.º do Regimento; ----------------  

A.1 - Intervenção dos Munícipes; 
* 

--------------------------------------------------------------- 
A.2 - Esclarecimentos. -------------------------------------------------------------- 

B – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA : -----------------------------------------------  

         B.1 – Ausências, Suspensões, Renúncias de mandatos e respetivo preenchimento de 
vagas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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        B.2 – Votação da ata n.º 02/2021, da sessão ordinária realizada no dia 22 de 
dezembro de 2021 (quadriénio 2021/2025); ------------------------------------------------------  
        B.3 – Leitura de expediente;  ---------------------------------------------------------------------  
        B.4 – Intervenções.  ---------------------------------------------------------------------------------  

        C – PERÍODO DA ORDEM DO DIA  -------------------------------------------------------------  

C.1 - Apreciação e deliberação sobre a transferência de competências e recursos 
para as Freguesias e respetiva minuta de Auto de Transferência; ------------------------------  

C.2 - Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Acordo Intermunicipal referente ao 
recebimento e repartição de taxas devidas a Título de Custas no Agrupamento de 
Julgado de Paz de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique; -------------------  

C.3 - Apreciação e deliberação sobre a desafetação de uma parcela de terreno com 
uma área de 3,36m2 localizada na Rua de Santa Rufina, na Vila de Almodôvar, do 
domínio público municipal para domínio privado municipal;  ----------------------------------  

 C.4 - Apreciação e deliberação sobre a afetação ao domínio público municipal da 
parcela de terreno, sita nos Moinhos de Vento, com área de 148m2;  --------------------------  

C.5 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta refente à assunção do compromisso 
plurianual, no âmbito da comparticipação do Município no contrato de exploração do 
serviço público de transporte rodoviário de passageiros da CIMBAL;  ------------------------  

C.6 - Apreciação e deliberação sobre o Relatório Final da Discussão Pública e Versão 
Final da Proposta referente ao Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial 
de Gomes Aires;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

C.7 – Conhecimento sobre o teor das Declarações, infra discriminadas, emitidas nos 
termos do disposto na alínea b) do n.º1 do art.º15 da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterado pela Lei n.º22/2015, de 17 de março:  ----------------------------------------------------  

- Compromissos Plurianuais a 31.12.2021;  ----------------------------------------------------  
- Pagamento em atraso a 31.12.2021;  -----------------------------------------------------------  
- Recebimento em atraso a 31.12.2021;  --------------------------------------------------------  
C.8 – Conhecimento do Relatório Semestral do Revisor Oficial de Contas sobre a 

informação económica e financeira do Município – 1º semestre de 2021;  -------------------  
C.9 – Conhecimento da Listagem dos Compromissos Plurianuais Assumidos, no 

âmbito da Autorização Prévia Genérica para Assunção dos mesmos, nos termos do 
disposto na Lei n.º 8/2012, de 28 de fevereiro, na sua atual redação;  ------------------------   

C.10 - Apreciação da informação do Presidente da Câmara sobre a Atividade do 
Município, bem como da situação financeira, nos termos e para os efeitos do disposto na 
alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 37.º 
do Regimento; --------------------------------------------------------------------------------------------  

C.11 - Aprovação da ata em minuta.  -------------------------------------------------------------  
______________________ 

* Informação – covid-19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por razões de segurança e saúde pública, nesta sessão não será admitida a presença do público, salvo 

disposição que obrigue em sentido contrário. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Os munícipes poderão enviar antecipadamente as suas questões para o email assembleia.municipal@cm-

almodovar.pt, ou por carta, dirigidas ao Presidente da Assembleia Municipal de Almodôvar, até às 14:30 horas 
do dia 20 de dezembro de 2021, para que as respostas sejam dadas na referida Sessão e enviadas por escrito aos 
respetivos subscritores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Previamente ao início da sessão, o Presidente da Assembleia referiu o seguinte: ----  

VOTO DE PESAR PELAS VÍTIMAS DA GUERRA NA UCRÂNIA: ---------------------------  

 “Nesta sessão vamos começar de uma forma ligeiramente diferente. Falei com o 
senhor deputado Vítor Libânio sobre a apresentação de um voto de pesar relacionado 
com a questão da Guerra na Ucrânia. Foi um pouco em cima da hora mas concordámos 
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fazê-lo conjuntamente com a Câmara Municipal. Tive ocasião depois de enviá-lo ao 
deputado Vítor Libânio e explicar-lhe a razão porque só o fiz agora.  -------------------------  

Posteriormente, o deputado Vítor Libânio informou-me que os elementos da sua 
bancada concordaram com o seu teor e, portanto, irei passar a ler.” --------------------------  

 “Voto de Pesar pelas Vítimas da Guerra na Ucrânia -----------------------------------------------------  
A madrugada de 24 de fevereiro marcou um período triste e de medo na história da Europa. O 

território Ucraniano foi invadido, colocando civis em risco, assim como todo o país e até a segurança 
da Europa como um todo! Todos nós, e falamos especificamente em nome do concelho de Almodôvar, 
sabendo que o sentimento é geral, repudiamos este comportamento da parte da Rússia e 
lamentamos profundamente por aquilo que está a passar o Povo Ucraniano, fazendo com que 
famílias inteiras estejam em sofrimento, deslocando-se para países estrangeiros, perdendo os seus 
bens pessoais e testemunhando o seu país a ser destruído. Por isso, sabemos que temos que reafirmar 
os valores pelos quais nos pautamos, e, de forma inequívoca, tornar público a nossa defesa pela paz, 
pela segurança e pelo respeito aos Direitos Internacionais, à Democracia e à Liberdade dos povos. 
Nessa base, a agressão do regime russo é reconhecida pela nossa Câmara Municipal e pela nossa 
Assembleia Municipal, como um condenável e inqualificável atentado a estes valores.  -------------------  

É nestes momentos que precisamos de estar unidos, de mostrar força e de dar coragem aos cerca 
de 40 000 cidadãos Ucranianos que vivem em Portugal, incluindo os 10 Ucranianos residentes no 
concelho de Almodôvar. Temos que erguer a nossa indignação perante este ato, para que as 2 
crianças descendentes de Ucranianos que frequentam o ensino no nosso concelho, saibam que a 
Democracia não é somente um conceito. É um modo de vida. Um orgulho de todos nós! E que não 
será pela obsessão de um governante, que os restantes cruzam os braços perante tamanha 
atrocidade! Esta agressão territorial, imperialista, que está a provocar vítimas inocentes, não podia 
passar ao lado dos nossos valores.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a Câmara Municipal de Almodôvar e a Assembleia Municipal de Almodôvar propõem:  -----  
1- Guardar 1 minuto de silêncio em memória das vítimas deste conflito;  --------------------------------  
2- Aprovar este Voto de Pesar;  -------------------------------------------------------------------------------------  
3- Remeter o presente voto à embaixada da Ucrânia em Portugal.” ---------------------------------------  

Não havendo posição discordante de nenhum membro, considerou-se que este voto 
de pesar recolhia a unanimidade de toda a Assembleia, conjuntamente com a 
Câmara Municipal, pelo que considerou o respetivo documento aprovado como tal, o 
qual será enviado para embaixada da Ucrânia em Portugal.-------------------------------------  

Terminou manifestando da parte do Município o pesar pelas vítimas deste conflito, 
pedindo um minuto de silêncio em suas memórias. -----------------------------------------------  

FEZ-SE UM MINUTO DE SILÊNCIO --------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Presidente da Assembleia deu início à Ordem de Trabalhos. --------  

A – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: -------------------  

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 39.º do Regimento; a Assembleia 
fixou um período para intervenção do público, que não foi utilizado.  ----------------------  

B – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------  

B.1 – AUSÊNCIAS, SUSPENSÕES, RENÚNCIAS DE MANDATOS E RESPETIVO 
PREENCHIMENTO DE VAGAS:  -----------------------------------------------------------------------  

AUSÊNCIA DE MANDATO E PREENCHIMENTO DA RESPETIVA VAGA:- ---------------  

O Presidente da Assembleia fez saber que se registaram dois pedidos de ausência 
para esta sessão.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, informou que na sequência dos pedidos de ausência formulados pelos 
deputados Municipais Ana Isabel Teixeira Guerreiro (PSD) e Ruben Daniel Fernandes 
Guerreiro (PSD), quem aceitou substituir a deputada municipal Ana Guerreiro, durante 
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esta sessão, foi a deputada suplente posicionada em primeiro lugar na lista do Partido 
Social Democrata, Marta Isabel Moreira Barôa David Tomé e quem aceitou substituir o 
deputado Ruben Daniel Fernandes Guerreiro (PSD), durante esta sessão, foi o deputado 
suplente posicionado em terceiro lugar na lista do Partido Social Democrata, Ivo Miguel 
Conceição Guerreiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que estas substituições se fizeram ao abrigo do n.º 1 do artigo 18.º do 
Regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

VERIFICAÇÃO DA IDENTIDADE E LEGITIMIDADE DO MEMBRO SUBSTITUTO, NOS 
TERMOS DO N.º 1 DO ART.º 47 DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO, NA SUA 
ATUAL REDAÇÃO:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de ausência, do Senhor deputado Ruben Daniel Fernandes 
Guerreiro, por uma sessão, foi previamente convocado, nos termos do disposto no n.º 
1 do artigo 47º, n.os 6 e 7 do artigo 77º e n.º 1 do artigo 79º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na sua atual redação, o cidadão suplente, posicionado em terceiro lugar na 
ordem da lista do Partido Social Democrata para a Assembleia Municipal, Senhor Ivo 
Miguel Conceição Guerreiro. ---------------------------------------------------------------------------  

Nessa sequência, encontrava-se presente o Senhor Ivo Miguel Conceição Guerreiro, 
que aceitou preencher a vaga originada pelo pedido de ausência do Senhor 
deputado e após ter sido verificado, pelo Senhor Presidente da Assembleia, a sua 
identidade e legitimidade para o preenchimento da vaga, tomou posse como deputado 
do Órgão Deliberativo Municipal, iniciando, de imediato, o exercício das funções para as 
quais foi empossado, conforme documento assinado, que faz parte integrante da 
presente ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

As deliberações que se seguem passam então a contar com a apreciação, 
participação e deliberação do Senhor deputado Ivo Miguel Conceição Guerreiro. ----------  

A ata respeitante à tomada de posse do membro supra referido dá-se aqui como 
totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas. -------  

A Assembleia tomou conhecimento e em nada objetou.  --------------------------------  

     B.2 – VOTAÇÃO DA ATA N.º 02/2021, DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 (QUADRIÉNIO 2021/2025): ------------------------------  

  O Presidente da Assembleia colocou à apreciação a Ata n.º 02 da sessão ordinária 
realizada no dia 22 de dezembro de 2021 (quadriénio de 2021/2025).  ---------------------  

      Para os fins previstos na alínea a) do artigo 40.º do Regimento e do n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, foram remetidas, em 
anexo à ordem do dia, fotocópia da ata da referida sessão, a qual foi previamente lida 
pelos membros e submetidas à apreciação e votação.  -------------------------------------------  

       Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à votação 
a Ata n.º 02 da sessão ordinária de 22 de dezembro de 2021 (quadriénio de 
2021/2025), tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade dos 
presentes, com 18 votos a favor (PS/PSD), aprovar a referida ata, a qual foi 
homologada em minuta, com exceção das intervenções dos senhores deputados, sendo 
assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.  ------------------------------------------  

     Nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, os deputados Pedro Manuel 
Bita Messias Melo e Franco(PSD), Marta Isabel Moreira Barôa David Tomé(PSD) e Ivo 
Miguel Conceição Guerreiro (PSD), não participaram na aprovação da ata.  -----------------  
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B.3 - LEITURA DE EXPEDIENTE: ----------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia informou sobre a correspondência recebida e 
expedida pela Assembleia Municipal desde a última sessão até à presente data, cuja 
relação foi enviada a todos os membros, está disponível para consulta nos serviços de 
apoio, caso assim o desejem. ---------------------------------------------------------------------------  

B.4 – INTERVENÇÕES: -----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia introduziu este ponto da Ordem de Trabalhos e abriu 
as inscrições, tendo-se inscrito os Deputados Pedro Franco, Vítor Libânio e Ivo 
Guerreiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a ordem das inscrições, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao 
deputado Pedro Franco, que começou por dizer que a sua intervenção é relacionada 
com a política cultural, não sabendo se será a Vice-Presidente que quer responder ou 
delegar na Vereadora da respetiva pasta, passando a ler o seguinte:  -------------------------  

“Com o alívio do conjunto de medidas restritivas relacionadas com a pandemia e 
com as perspetivas de que num futuro próximo passemos para uma situação endémica, 
que irá necessariamente ter o devido acompanhamento, mas que não invalidará o 
regresso a uma vida normal em todos os setores de atividade, pergunta: Que pensa 
fazer a Câmara relativamente a um conjunto de iniciativas de caráter recreativo e 
cultural, nomeadamente, as iniciativas relacionadas com as comemorações do 25 de 
abril, o Mercado Medieval, a FACAL ou as outras realizações a acontecer no horizonte 
temporal dos próximos seis meses?” -----------------------------------------------------------------  

Continuando, o Presidente da Assembleia deu a palavra à Vice-Presidente da 
Câmara, para esclarecer a questão do Senhor Deputado. ----------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara começou por aclarar que está a substituir o 
Presidente da Câmara porque soube hoje de manhã, pelo próprio, que estava com um 
autoteste positivo e que iria recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e à DGS, para 
confirmar o seu teste. -----------------------------------------------------------------------------------  

Como é a primeira vez que está nesta situação, solicita e agradece, desde já, que se 
houver alguma situação que não saiba responder, no momento, que lhe façam chegar 
por email as questões, que atempadamente lhes será dada resposta. -------------------------  

Em relação à questão do deputado Pedro Franco poderá dizer que quanto ao 
Carnaval, foi decidido em executivo que não era realizado porque é do nosso 
conhecimento que temos cerca de 150 casos ativos, que o evento traria de alguma 
forma pessoas externas ao concelho e, sendo da Área da Saúde, considera que era muito 
grave realizar o Carnaval. -------------------------------------------------------------------------------  

Continuando, explicou que têm tido reuniões de executivo e num horizonte próximo 
estão a pensar retomar as atividades no nosso concelho. Esperam que isto melhore, 
parece que passaremos de uma fase de epidemia para endemia mas, neste momento, 
estamos ainda com algumas situações que não estão ainda controladas a nível nacional.  

Tudo indica que iremos fazer o 25 de abril, a FACAL, desde que vá melhorando as 
condições a nível nacional e do concelho. -----------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do 25 de abril, colocada pelo deputado Pedro Franco, o 
Presidente da Assembleia disse que estão a pensar realizar algumas iniciativas. Já 
estão em contato com o Agrupamento de Escolas para retomar aquilo que faziam antes 
da pandemia, que era a Assembleia Municipal Jovem. Se houver ocasião irão retomar 
essa atividade bastante interessante, para além das cerimónias oficiais, se até lá não 
houver grandes alterações. Esperam que as coisas melhorem e em princípio é para 
retomar estas atividades.  ------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi dada a palavra ao deputado Vítor Libânio que disse ter sido 



ATA N.º 03 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022 
QUADRIÉNIO 2021-2025 

66 

 

abordado por alguns moradores do Bairro do Maldonado, dando-lhe conta da existência 
de uma praga de lagartas do pinheiro, no Bairro. Dizem estar fartos de tentar combater 
esta praga e não conseguem controlá-la, neste sentido, solicitam à Câmara se pode dar 
alguma ajuda. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta, a Vice-Presidente da Câmara disse que não tinha conhecimento, mas 
amanhã solicitará à engenheira Anabela Botinas e ao engenheiro Gabriel Ramos que se 
desloquem ao local e façam uma análise do que se está a passar, para que, em conjunto, 
possamos resolver esta situação. ---------------------------------------------------------------------  

Sobre a intervenção do deputado Vítor Libânio, o Presidente da Assembleia quis 
acrescentar que é um dos “felizes contemplados” com essas lagartas. ------------------------  

Supõe que não são lagartas do pinheiro, infelizmente é um tipo de lagartas que 
aparece em anos de seca. Provavelmente já devem ter reparado que em determinada 
época do ano aparecem no campo umas “teaças”, que é onde essas lagartas castanhas 
peludas são criadas, crê que uma das poucas coisas que destrói essas lagartas é a chuva, 
não chovendo elas desenvolvem-se, portanto, é o que acontece ali no bairro do 
Maldonado. Aparecem com muita frequência e é um bicho de tal maneira que não há 
nada que lhe pegue, nem estorninhos, nem galinhas, nem patos, nem porcos, portanto é 
uma praga muito difícil de controlar.  ----------------------------------------------------------------  

Infelizmente está a ser contemplado com essas lagartas e, já agora, também pode 
acrescentar que quando a situação se começou a despoletar, pensei falar com a 
engenheira Anabela Botinas. Só que entretanto houve um problema de saúde grave que 
apareceu numa pessoa da sua família e acabou por deixar a situação para segundo 
plano, acabou por já não dar andamento a esse assunto. De qualquer maneira as 
lagartas estão a diminuir um pouco, há duas semanas atrás era uma loucura, eram 
aqueles muros e casas completamente cheios de lagartas, agora já aparecem menos. -----  

Prosseguindo na ordem das inscrições, o Presidente da Assembleia deu a vez ao 
deputado Ivo Guerreiro, que referiu o seguinte: -------------------------------------------------  

Visto que estamos numa situação de seca muito grave, disseram-lhe que no Rosário, 
já há algum tempo, há um poço a deitar água para a ribeira. Se isto é verdade é muito 
grave, há desperdício de água que poderia ser utilizada para a agricultura ou mesmo 
para beber, visto que também no Rosário, infelizmente, agora a água parece que não 
está muito boa, ou não há e hoje veio com lama, mas deve ser derivada também às 
obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quer saber se essa situação continua ou não? --------------------------------------------------   

A Vice-Presidente da Câmara referiu que o que lhe pode dizer é que amanhã irá 
falar com o Chefe da Unidade Orgânica, o engenheiro Nelson Santos, e irão ver o que se 
está a passar e se de alguma forma houver possibilidade de canalizar essa água para que 
seja reaproveitada, será uma excelente medida que em conjunto poderemos tomá-la. ----  

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

C.1 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS E RECURSOS PARA AS FREGUESIAS E RESPETIVA MINUTA DE 
AUTO DE TRANSFERÊNCIA: --------------------------------------------------------------------------------  

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia fez uma breve 
apresentação do tema, acrescentando que esta matéria foi aprovada por unanimidade em 
reunião de câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

Antes de dar a palavra aos Senhores Deputados Municipais, perguntou à Vice-
Presidente da Câmara se quer prestar alguns esclarecimentos sobre este documento 
que de seguida vão apreciar e deliberar. ------------------------------------------------------------  
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A Vice-Presidente da Câmara disse que foi um pelouro que lhe foi dado e achou 
que tinha que fazer reunião com todas as Freguesias do concelho de Almodôvar. 
Fizeram reuniões individuais, entretanto a maior parte deles optaram por manter as 
mesmas transferências das competências que tinham anteriormente, exceto a União de 
Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, que nos disseram que iriam, de alguma 
forma, aceitar mais algumas competências. ---------------------------------------------------------  

 Passa a enumerar quais são as quatro competências das Freguesias: Gestão e 
Manutenção de Espaços Verdes, a Limpeza das Vias e Espaços Público, Sargetas e 
Contentores, a Manutenção, Reparação e Substituição de Mobiliário Instalado no Espaço 
Público, com exceção daquilo que seja objeto de concessão, a realização de pequenas 
reparações e manutenções de espaços envolventes nos estabelecimentos escolares. ------  

 Como já referiu, todas as Freguesias exceto a União de Freguesias de Almodôvar e 
Graça dos Padrões aceitaram estas competências e emitiram o parecer favorável.---------  

Não sabe se repararam que no documento enviado existe um lapso. O Presidente da 
Junta de Freguesia da Aldeia dos Fernandes quando emitiu o perecer enganou-se e 
colocou parecer desfavorável sobre a matéria. É um engano, já confirmado, já temos a 
certidão correta que foi enviada para o município, depois de terem a sessão de 
Assembleia de Freguesia.  ------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, pode dizer que 
aceitaram a Ocupação da Via Pública, aceitaram o Licenciamento da Publicidade em 
matéria comercial e outras, a Autorização da Colocação de Recintos Improvisados e 
Autorização de Realização de Espetáculos Desportos e Divertimentos na Via Publica, 
jardins e outros lugares públicos. ---------------------------------------------------------------------  

Pode também dizer que a nível dos recursos financeiros mantiveram-se todos os que 
estavam anteriormente, exceto a União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos 
Padrões, que vai ter a receita da tesouraria obtida por este tipo de competências que 
eles quiseram, neste momento, também aceitar.  --------------------------------------------------  

Neste âmbito, a Câmara disponibilizará tudo o que é necessário, incluindo os nossos 
técnicos para porem ao corrente como é que se procede neste tipo de situações, a nível 
destas competências. Já houve algumas reuniões entre os técnicos de Uniões de 
Freguesias e da Câmara neste sentido, para que possamos assim prestar um bom 
serviço público à comunidade do concelho. ---------------------------------------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, tendo-se inscrito o deputado Vítor Libânio. -----------------------------------  

Dada a palavra ao deputado Vítor Libânio começou por referir que relativamente a 
esta matéria, a posição da Bancada do Partido Social Democrata é claramente favorável 
à descentralização de competências, defendendo a subsidiariedade que aponta no 
sentido de muitas das questões de uma comunidade serem melhor resolvidas pelas 
entidades que estiverem mais próximas dessas comunidades. No caso concreto das 
Juntas de Freguesia a gestão é mais próxima, estão junto da população e resolverão com 
certeza melhor, mais rapidamente e com menos custo alguns dos problemas que afetam 
essas populações. Agora, aqui em concreto, a situação é saber se as competências que 
vão ser descentralizadas são acompanhadas de recursos necessários para a sua 
realização adequada e com a qualidade exigida. Pela análise que fizemos dos 
documentos que nos foram enviados, a generalidade das Juntas de Freguesia e das 
Assembleias de Freguesia deram parecer favorável a esta transferência de 
competências e aos recursos financeiros que as acompanham, neste caso votaremos a 
favor e acompanharemos a descentralização destas competências com a atenção devida, 
para que as populações vejam este conjunto de situações resolvidos com qualidade e 
atempadamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, a Senhora Vice-Presidente da Câmara que quis acrescentar que 
existe no município um Gabinete de Apoio às Freguesias, com uma Técnica que 
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monitoriza tudo o que é feito a nível das Freguesias e das competências que lhes foram 
delegadas. Referiu que o Município tem uma estreita relação com as Freguesias e, que 
até este momento, tem tido informação que relativamente às competências tem sido 
feito o trabalho que é necessário. ---------------------------------------------------------------------  

Concluídas as intervenções, o Presidente da Assembleia colocou à votação a 
Proposta n.º 8/2022 e respetivas minutas de Auto de Transferência de Competências e 
Recursos, tendo a Assembleia Municipal, por unanimidade, com 21 votos a favor 
(PS/PSD), deliberado, o seguinte:  -------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a transferência, para as Freguesias da área territorial do concelho de 
Almodôvar, das competências definidas no Anexo I da Proposta n.º 8/2022, mantendo no 
âmbito de intervenção do Município, as competências elencadas naquele anexo, que aqui se 
dá como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas; --  

2.º - Aprovar a afetação, às Freguesias da área territorial do concelho de Almodôvar, dos 
Recursos Financeiros, Humanos e Patrimoniais constantes do anexo II da Proposta n.º 
8/2022, que aqui se dá como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 
presente livro de atas;  ------------------------------------------------------------------------------------------   

3.º - Aprovar o teor das minutas de Auto de Transferência de Competências e Recursos, 
constantes do anexo IV da proposta em apreço. -----------------------------------------------------------   

C.2 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A MINUTA DE ACORDO 
INTERMUNICIPAL REFERENTE AO RECEBIMENTO E REPARTIÇÃO DE TAXAS 
DEVIDAS A TÍTULO DE CUSTAS NO AGRUPAMENTO DE JULGADO DE PAZ DE 
ALJUSTREL, ALMODÔVAR, CASTRO VERDE, MÉRTOLA E OURIQUE: ----------------------  

Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia fez uma 
breve apresentação do tema e referiu que esta proposta foi aprovada por unanimidade 
em reunião de Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Antes de dar a palavra aos Senhores Deputados Municipais, perguntou à Vice-
Presidente da Câmara se quer acrescentar alguma coisa. ----------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara disse que é uma situação simples. Houve um acordo 
intermunicipal entre os 5 concelhos, como referiu o Senhor Presidente da Assembleia. 

 Se avaliarmos os documentos verificamos que a repartição dos pagamentos obtidos 
pelas taxas devidas, a título de custas, de processos findos, será dividida em sede de 
Agrupamento, entre o concelho de Aljustrel com 40% e o concelho de Castro Verde em 
60%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se houver no nosso concelho situações que sejam necessárias no 
âmbito dos Julgado de Paz vamos para Castro Verde, porque não temos neste momento 
no nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, tendo-se inscrito o deputado Vítor Libânio. -----------------------------------  

Prosseguindo, o deputado Vítor Libânio no uso da palavra referiu que os Julgados 
de Paz, por razões que foram devidamente ponderadas na altura, não se concretizaram. 

 Os Julgados de Paz no nosso concelho não estão a funcionar, por isso não entendem 
como estamos integrados nesse chamado Agrupamento de Julgados de Paz, nem quais 
as responsabilidades financeiras que nos assistem nesta matéria, por isso gostariam de 
ter mais explicações sobre este assunto. ------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia continuando, deu a palavra à Vice-Presidente para 
esclarecer as questões que lhe foram colocadas.  --------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara começou por explicar que a indicação que tem é que 
isto é um acordo intermunicipal, entre estes 5 concelhos, em que o município de 
Almodôvar não tem qualquer tipo de despesa e que também não tem qualquer tipo de 
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receita, as pessoas deslocam-se a Castro Verde, porque como o senhor deputado disse, e 
muito bem, há bastante tempo que não funciona no nosso concelho. -------------------------  

Houve este acordo intermunicipal e as pessoas deslocam-se quando é necessário e 
não temos qualquer despesa nem receita com este tipo de situação. --------------------------  

Findas as intervenções, o Presidente da Assembleia colocou à votação a Minuta do 
Acordo Intermunicipal de Julgados de Paz a celebrar entre o Município de Aljustrel, o 
Município de Almodôvar, o Município de Castro Verde, o Município de Mértola e o 
Município de Ourique, acompanhado da Proposta n.º 189/2021, tendo a Assembleia 
Municipal por unanimidade, com 21 votos a favor (PS/PSD),deliberado: ------------------  

Aprovar o clausulado da Minuta de Acordo Intermunicipal de Julgados de Paz, 
a celebrar entre o Município de Aljustrel, o Município de Almodôvar, o Município de 
Castro Verde, o Município de Mértola e o Município de Ourique, que tem por objeto 
estabelecer um acordo relativamente ao recebimento de taxas devidas a título de custas no 
Agrupamento de Julgados de Paz de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e 
Ourique, bem como os termos em que se processa a repartição dos montantes obtidos, 
em conformidade e com os fundamentos constantes na proposta n.º 189/2021.  ----------------  

C.3 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A DESAFETAÇÃO DE UMA PARCELA 
DE TERRENO COM UMA ÁREA DE 3,36M2 LOCALIZADA NA RUA DE SANTA RUFINA, 
NA VILA DE ALMODÔVAR, DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA DOMÍNIO 
PRIVADO MUNICIPAL:  --------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia, após introduzir a epígrafe, referiu que esta matéria 
foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara. Continuando, questionou a Vice-
Presidente da Câmara se pretende prestar alguns esclarecimentos sobre este assunto. --   

A Vice-Presidente da Câmara, no uso da palavra, esclareceu que houve um 
munícipe que pediu ao Município de Almodôvar uma área de 3,36m2. Em breve o seu 
edifício vai entrar em obras, localizado na Vila de Almodôvar, na Rua de Santa Rufina. 
Foi colocado em consulta pública, não tendo sido apresentado nenhum manifesto do 
contrário e foi deliberado em reunião de Câmara desafetar do domínio público 
municipal para domínio privado municipal.  -------------------------------------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, não se tendo registado nenhuma inscrição. ------------------------------------  

Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à votação 
a Proposta n.º 12/2022, tendo a Assembleia Municipal por unanimidade, com 21 
votos a favor (PS/PSD), deliberado: -----------------------------------------------------------------  

Aprovar a Desafetação do Domínio Público Municipal para o Domínio Privado 
Municipal, de uma parcela de terreno, com uma área de 3,36m2, sita na Rua de Santa 
Rufina, na Vila de Almodôvar, destinada a anexação a prédio adjacente. ---------------------  

C.4 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A AFETAÇÃO AO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL DA PARCELA DE TERRENO, SITA NOS MOINHOS DE VENTO, COM ÁREA 

DE 148M2:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia, após introduzir a epígrafe, referiu que esta matéria 
foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara. Prosseguindo, questionou a Vice-
Presidente da Câmara se pretende esclarecer melhor os senhores deputados sobre esta 
matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tomando a palavra, a Vice-Presidente da Câmara esclareceu que no âmbito da 
empreitada de Obras Públicas de Requalificação Urbanística da Estrada dos Moinhos de 
Vento, verificou-se a necessidade de adquirir uma faixa de terreno, isto é, uma área de 
148m2. Deu-se início aos procedimentos e houve um acordo em que a senhora cederia 
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essa área a título gratuito, mas, em contrapartida, pediu que fossem despejadas três ou 
quatro carradas de terra na sua horta e a construção de um muro de contenção. O que 
pretendemos é passar a título definitivo, da senhora Maria Colaço Constança Revés e 
demais proprietários, uma parcela com 148m2, para afetação ao Domínio Público 
Municipal, com as contrapropostas feitas pela Munícipe. ----------------------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, não se tendo registado nenhuma inscrição. ------------------------------------  

Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a Proposta n.º 17/2022, tendo a Assembleia Municipal por unanimidade, com 
21 votos a favor (PS/PSD), deliberado: -------------------------------------------------------------  

APROVAR a afetação da parcela de terreno com área 148m2, a desanexar do prédio 
rústico sito em Moinhos de Vento, União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes 
Aires, concelho de Almodôvar, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo matricial 
41, secção B, ao Domínio Público Municipal. --------------------------------------------------------  

C.5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA REFENTE À ASSUNÇÃO 
DO COMPROMISSO PLURIANUAL, NO ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO DO 
MUNICÍPIO NO CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA CIMBAL:  -------------------------------  

O Presidente da Assembleia, fez um breve resumo e referiu que esta matéria foi 
aprovada por unanimidade em reunião de Câmara, questionando de seguida se a Vice-
Presidente da Câmara pretende acrescentar mais alguma coisa àquilo que vem na 
documentação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara aclarou que o município celebrou um contrato 
interadministrativo através do qual delegou na CIMBAL o serviço de competências 
rodoviário de transportes. Efetivamente houve um concurso internacional para a contratação 
de exploração do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros, tendo sido 
adjudicada a uma empresa que é a ABA, Autocarros do Baixo Alentejo S.A., por um período de 
cinco anos e cabe ao Município um compromisso plurianual de cinco anos no valor de 
56.700,00€, distribuído por tranches mensais de 5.008,50€. ------------------------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, tendo-se inscrito a deputada Marta Tomé. -------------------------------------  

Continuando, o Presidente da Assembleia deu a palavra à deputada Marta Tomé, 
que começou por dizer que relativamente a esta matéria, atendendo a uma otimização 
de recursos e ganhos de economia de escala, não se opõem que a CIMBAL lidere este 
serviço na área dos transportes às nossas populações. Pensam que é o caminho certo, 
no entanto, é importante salvaguardar que o serviço continua a funcionar respondendo 
a todas as necessidades no nosso concelho e que o nosso município possa propor a toda 
a hora a criação dos novos circuitos sempre que se releve necessário.------------------------  

Solicitou ainda que lhes seja remetida por escrito, informação sobre os custos 
anteriores destas contratualizações sobre gestão da Câmara e os custos atuais do novo 
processo com a CIMBAL. --------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Presidente da Assembleia colocou a Proposta n.º 15/2022 à 
votação, tendo a Assembleia Municipal, em conformidade com o preceituado na alínea 
c), do n.º 1 do artigo 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi 
conferida pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, por unanimidade, com 21 votos a 
favor (PS/PSD),deliberado: ---------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a Proposta n.º 15/2022, que solicitou autorização para assunção do 
compromisso plurianual, no âmbito da comparticipação do Município no Contrato de 
Exploração do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros da CIMBAL. ----  
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C.6 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO FINAL DA DISCUSSÃO 
PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA REFERENTE AO PLANO DE PORMENOR 
DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE GOMES AIRES:  ---------------------------  

O Presidente da Assembleia fez uma breve introdução e referiu que esta matéria 
foi aprovada por unanimidade em reunião de Câmara, questionando de seguida se a 
Vice-Presidente da Câmara quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que vem na 
documentação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara aclarou que decorreu um período de discussão 
pública entre 31 de dezembro de 2021 e 27 de janeiro de 2022 e durante esse período 
não houve qualquer sugestão, reclamação, observação ou pedido de esclarecimento. 
Assim vem à Assembleia Municipal o Relatório Final da Discussão Pública e propõe-se 
que a Versão Final da Proposta do Plano de Pormenor da Área de Acolhimento 
Empresarial de Gomes Aires, seja a apresentada em discussão pública.  ---------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, não se tendo registado nenhuma inscrição. ------------------------------------  

Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou a matéria 
à votação, tendo a Assembleia Municipal por unanimidade, com 21 votos a favor 
(PS/PSD), deliberado: ----------------------------------------------------------------------------------   

Aprovar, nos termos do artigo 90.º, n.º 1 do RJIGT, a Versão Final da Proposta do 
Plano de Pormenor da Área de Acolhimento Empresarial de Gomes Aires. ------------------    

C.7 – CONHECIMENTO SOBRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES, INFRA 
DISCRIMINADAS, EMITIDAS NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º1 DO 
ART.º15 DA LEI N.º8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, ALTERADO PELA LEI 
N.º22/2015, DE 17 DE MARÇO:  ---------------------------------------------------------------------  

- COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31.12.2021;  -------------------------------------------  
- PAGAMENTO EM ATRASO A 31.12.2021;  --------------------------------------------------  
- RECEBIMENTO EM ATRASO A 31.12.2021.  ------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia introduziu este ponto e perguntou à Vice-Presidente 
da Câmara se quer acrescentar alguma informação para além da que consta nos 
documentos enviados. -----------------------------------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara disse que se coloca ao dispor dos senhores deputados 
para responder a qualquer informação que considerem relevante colocar. -------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
para este ponto, não se tendo registado nenhuma inscrição. ------------------------------------  

        A Assembleia Municipal tomou conhecimento do documento em apreço.  -------  

C.8 – CONHECIMENTO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DO REVISOR OFICIAL DE 
CONTAS SOBRE A INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – 1º 
SEMESTRE DE 2021:  -----------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia introduziu este ponto, referindo que todos receberam 
o relatório e tiveram ocasião certamente de o ler e questionou a Vice-Presidente da 
Câmara se pretende acrescentar alguma coisa sobre o referido relatório, ou esperar 
pelas questões que previsivelmente poderão ser colocadas pelos senhores deputados 
municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara, disse que se coloca ao dispor dos senhores deputados 
para responder a qualquer informação que considerem relevante colocar. -------------------------  

Prosseguindo com os trabalhos, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições 
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para este ponto, tendo-se inscrito o deputado Pedro Franco. -----------------------------------  

Continuando, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao deputado Pedro Franco, 
que começou por dizer que geralmente este relatório é sempre acompanhado com umas 
sugestões por parte do ROC e muitas vezes essas sugestões vão-se repetindo ao longo 
do tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Irá pegar apenas em duas que são as que lhe estão mais na memória, que é a questão 
da conciliação de bens sujeitos a Registo Predial e os constantes do Cadastro do Registo 
da Conservatória. O ROC inclusivamente diz que devem reforçar-se as diligências, no 
entanto, apesar dos progressos, nós não temos informação sobre isso. Outra constante 
neste relatório é relativa ao controlo interno e efetivo na área dos inventários. ------------  

 A sua questão relativamente a estes dois assuntos é a seguinte: Está a haver 
progresso? Há alguém na Câmara a tratar destes assuntos? Ou isto vai ser uma 
constante no futuro para todos os relatórios que vão aparecer? Gostariam de saber o 
ponto desta situação e o progresso que está a ser feito. ------------------------------------------  

Em resposta, a Vice-Presidente da Câmara referiu que em relação ao material em 
trânsito é de conhecimento de todos que o Município de Almodôvar, juntamente com os 
seus técnicos, tem feito diligências nesse sentido. Na zona industrial, no local conhecido 
como o “Moinho”, crê que todos têm conhecimento que estamos lá a fazer um muro de 
contenção, que está a ser definido e desenhado um projeto neste momento, para colocar 
o material em trânsito, porque eles também falam das areias, falam de todo o material. 
Esse material vai ser de alguma forma contabilizado e também tem a ver com essa 
situação que o senhor deputado falou. Estão a encetar reforços nesse sentido.  ------------  

Pode-se também ver no documento que tem havido progressos, estamos a reunir 
esforços nesse sentido, para que um dia quando nos chegar um destes documentos não 
estar explanada este tipo de situações, estamos a trabalhar em conjunto, estamos a 
utilizar o software. Também não gostamos que estas falhas aconteçam. ---------------------   

        A Assembleia Municipal tomou conhecimento do documento em apreço.  -------  

C.9 – CONHECIMENTO DA LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
ASSUMIDOS, NO ÂMBITO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO 
DOS MESMOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI N.º 8/2012, DE 28 DE 
FEVEREIRO, NA SUA ATUAL REDAÇÃO: -----------------------------------------------------------   

O Presidente da Assembleia introduziu a epígrafe e disse que de acordo com o que 
está estipulado na Lei, e por motivos de simplificação, celeridade processual e eficácia, 
anualmente a Câmara Municipal solicita à Assembleia Municipal a “emissão de uma 
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela 
Câmara Municipal” nos casos específicos referidos na Proposta e que no caso em apreço 
se refere à Proposta nº 124/Presidente/2020, de 24 de novembro, que foi aprovada na 
sessão da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2020 e Proposta nº 181/2021, 
de 07 de dezembro, que foi aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 22 de 
dezembro de 2021. Na sequência da autorização emitida, em todas as sessões 
ordinárias da Assembleia Municipal, a Câmara Municipal tem o dever de informar sobre 
os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da referida autorização, 
compromissos esses que constam no documento que os senhores deputados receberam 
e sobre os quais, se assim o entenderem, poderão solicitar algum esclarecimento à 
Senhora Vice Presidente da Câmara.   ----------------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara colocou-se ao dispor para qualquer dúvida que surja 
da leitura do documento. -------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições para intervenções, 
tendo-se registado a inscrição do deputado Vítor Libânio.   -------------------------------------  
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Dada a palavra ao deputado Vítor Libânio, referiu que há uma situação que lhes 
chamou à atenção, um contrato elaborado com a empresa Timing Outsourcing – 
Prestação de Serviços, Ld.ª. Questionou se é normal a Câmara contratar assim os 
recursos humanos? --------------------------------------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara sobre a questão referiu que esta questão é fácil de 
ser respondida, visto que temos estado numa situação de pandemia, temos as escolas a 
funcionar, todos sabemos qual é o número de alunos que frequentam o ensino e 
sabemos que a própria DGS nos obriga a que tenhamos mais colaboradores a nível da 
comunidade escolar. -------------------------------------------------------------------------------------  

Por exemplo, a nível de Higiene e Limpeza Urbana, há aproximadamente dois anos 
que estamos com pandemia e tivemos que recorrer a uma empresa de trabalho 
temporário para colmatar algumas dificuldades. Temos pessoas que neste momento 
têm baixa, temos pessoas que têm Covid e estão em isolamento e não podemos parar a 
nível de Higiene e Limpeza, seja ela de que edifícios forem, seja de que espaço for. --------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da listagem dos compromissos 
plurianuais assumidos, no âmbito da Autorização Prévia Genérica para assunção dos 
mesmos, nos termos do disposto na Lei n.º 8/2012, de 28 de fevereiro, na sua atual 
redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

       C.10 – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS 
E PARA OS EFEITOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA C), DO N.º 2, DO ART.º 25.º, DA LEI 
N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO E DO ARTIGO 37.º DO REGIMENTO: ----------------  

O Presidente da Assembleia introduziu a epígrafe e referiu que de acordo com o 
ponto 1, do artigo 37º do Regimento desta Assembleia Municipal, em cada sessão 
ordinária “O Presidente da Câmara Municipal deve remeter ao Presidente da Assembleia 
Municipal, … uma Informação escrita acerca da atividade da Câmara Municipal e da 
situação financeira do Município.”. --------------------------------------------------------------------  

De seguida, perguntou à Senhora Vice Presidente da Câmara se quer fazer uma 
intervenção inicial sobre este Ponto da Ordem de Trabalhos, ou se pretende fazê-lo apenas 
depois das intervenções dos senhores deputados ou das questões que lhe queiram colocar. ---  

A Vice-Presidente da Câmara, colocou-se ao dispor dos senhores deputados para 
responder a qualquer questão que considerem relevante e queiram colocar. ----------------------  

O Presidente da Assembleia abriu as inscrições para intervenções, não se tendo 
registado nenhum pedido de intervenção.  ---------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal apreciou a informação do Presidente da Câmara sobre a 
Atividade do Município, bem como da situação financeira, nos termos e para os efeitos 
do disposto na alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e 
do artigo 37.º do Regimento.  --------------------------------------------------------------------------------   

C.11 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: ----------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia colocou à votação a minuta da ata da sessão, a qual 
contém as deliberações tomadas nas rubricas da Ordem do Dia, tendo a mesma sido 
aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, PSD). ---------------------------------  

FECHO: Finda a ordem de trabalhos, e nada mais havendo a tratar, nos termos do 
Regimento e da alínea c), do n.º 1, do art.º 30º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, o Presidente da Assembleia Municipal deu a sessão por 
encerrada, eram vinte e duas horas e quinze minutos, do dia 28 de fevereiro de 2022.  ---  
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Para constar e para os fins consignados no n.º 1, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente ata da sessão.  ---------------  

Os anexos à ata dão-se aqui como reproduzidos e ficam apensos ao presente 
livro de atas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu, Filipa Isabel Ribeiro de Sousa, primeira secretária da Assembleia Municipal, a 
redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


