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 ---------- ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------  

 ---------- Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se 

no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a primeira reunião da sessão 

ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira 

Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela 

Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade 

(Segundo Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Ordinária de 14/12/2017. --------  

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

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

 ---------- a) Instalação do Conselho Municipal de Segurança de Odemira, Mandato 2017-2021, 

de acordo com o art.º 16.º do Regulamento do referido Conselho. ------------------------------------  

 ---------- b) Apresentação do Relatório Anual de Atividades e Avaliação do Trabalho 

desenvolvido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira no ano de 2017. -----  

 --------------------------- 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: 2.ª Modificação Orçamental - 2018: 1.ª Revisão ao Orçamento da 

Receita; 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 1.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal 
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(PAM) e 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. -----  

 ----------- Ponto três: Proposta n.º 3/2018 P - Atribuição da Medalha Municipal de Mérito a 

José Manuel dos Reis Guerreiro: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 4/2018 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a 

Antero Matos Fernandes Silva: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta n.º 5/2018 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a 

Daniel Inácio da Luz: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a Joaquim Maurício da 

Conceição Rosa: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a José da Silva Valério: 

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

 ----------- Ponto oito: Atribuição de Medalha Municipal de Mérito a António das Candeias 

Silvestre: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: PIER (Plano de Intervenção em Espaço Rural) da Entrada da Barca - 

Reconhecimento de Relevante Interesse Público da ocupação de áreas da Reserva Ecológica 

Nacional: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Projeto de Execução de Melhoramento dos Caminhos Agrícolas do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (CV1-13, CV1-15, CV1-14 2º troço, CV1-17 e CVST-

251) - Reconhecimento de Interesse Público Municipal: apreciação e deliberação. -----------------  

 ----------- Ponto onze: Instalação de Centrais Solares de Vila Nova de Milfontes 1 e 2: 

apreciação e emissão de parecer relativo ao carácter estratégico. --------------------------------------  

 ----------- Ponto doze: Proposta de Normas de Funcionamento e Tabela de Preços a aplicar na 

FACECO 2018: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto treze: Proposta de Alteração ao Regulamento das(os) Conselheiras(os) 

Municipais Jovens: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto catorze: Nomeação do Conselho Municipal de Educação: apreciação e 

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

 ---------- Ponto quinze: Aquisição de Serviço de Consultadoria para elaboração de Plano 

Integrado de Formação para Agentes Centrais na Educação: Autorização do Compromisso 

Plurianual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezasseis: Declarações no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso: apreciação de acordo com o estabelecido na alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei 

n.º22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezassete: Eleição de um autarca de freguesia para a composição do Conselho 

Cinegético Municipal de Odemira – Mandato 2017/ 2021, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

artigo 157º do Decreto-Lei n.º 02/2011, de 06 de janeiro. -----------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezoito: Eleição de representante(s) das freguesias do concelho para a 

composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º-D da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. --------------------------------  

 -------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO ---------------------------------------  

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e quatro membros, a saber os Senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, 

António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Cláudio José dos Santos Percheiro, 

Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro 

de Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição 

Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco 

António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel 

António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel 

da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria 

Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte 
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Prista Monteiro, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos 

Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, 

Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Ventura José Crujo 

Ramalho e Vera Lúcia Montes Raposo. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ---------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas ao Senhor Ventura 

José Crujo Ramalho que se encontra a substituir o Senhor Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, 

eleito pelo Bloco de Esquerda, nos termos do artigo septuagésimo oitavo e do artigo 

septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

janeiro. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal chamou ainda a atenção para a nova 

disposição da sala, onde os membros da Assembleia Municipal encontram-se sentados por 

bancadas posicionadas de forma a evitar que fiquem de costas uns para os outros. -----------------   

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

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista; e Sara Cristina Ramos Marcelino e Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereadores eleitos 

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

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

à sessão ordinária realizada no dia catorze de dezembro do ano transato, não se registaram 

faltas injustificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de se iniciar ao tratamento dos assuntos constantes na Ordem de Trabalhos da 

presente sessão ordinária, foi solicitado pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal que 
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se efetuasse um minuto de silêncio em memória do Dr. Carlos Silva e Sousa, Presidente da 

Câmara de Albufeira que faleceu neste dia, com sessenta anos de idade, e fora Presidente da 

Assembleia Municipal de Albufeira durante três mandatos e estava no segundo mandato como 

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

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

 ----------- No Período de Intervenção do Público registaram-se as intervenções dos munícipes: -  

 ----------- 1. A Senhora Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, referindo-se às 

obras de requalificação urbana efetuadas pelo Polis naquela localidade, considerou que apesar 

de já terem sido inauguradas, existiam ainda situações que tinham de ser revistas. Perguntou 

ainda se já estava elaborado o Plano de Trânsito de Vila Nova de Milfontes, referindo que era 

urgente tomarem medidas, porque em algumas zonas os automóveis circulavam em vias de 

sentido proibido e estacionavam em todos os lugares, inclusivamente em cima dos passeios. ----  

 ----------- Seguidamente a munícipe perguntou se estava prevista alguma apresentação à 

população dos projetos da Extensão de Saúde e do Terminal Rodoviário de Vila Nova de 

Milfontes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, alertou para o facto de existirem idosos a residir em Vila Nova de 

Milfontes que necessitavam de cuidados de saúde e de acompanhamento, especificando uma 

situação de um senhor que há algum tempo se encontra referenciado para ir para uma Unidade 

de Cuidados Continuados, e perguntou o que o Município de Odemira poderia fazer para 

ajudar. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a obra de 

requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes efetuada pelo Polis não estava concluída e, 

apesar de estar já a ser utilizada, tem vindo a ser alvo de algumas intervenções pontuais em 

situações que não ficaram totalmente resolvidas ou que têm de ser ajustadas/ melhoradas, 

designadamente nas questões de salubridade, onde já efetuaram vistorias conjuntas e detetaram 
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situações que têm de ser corrigidas pelo empreiteiro. O Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou ainda sobre este assunto que tinha sido efetuado um levantamento das 

ligações das habitações às redes de esgotos e de águas pluviais, onde foram detetadas 

incorreções no interior das próprias habitações o que provoca o mau cheiro relatado pela 

população. Disse também que já estava concluída a certificação do sistema das estações 

elevatórias, o que permitia a ligação às novas estações de saneamento. Referiu ainda que 

também faltava retirar os postes de betão dos espaços públicos e efetuar a ligação à nova 

iluminação colocada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Quanto ao Plano de Trânsito informou que inicialmente tinha de haver uma 

adaptação dos utilizadores à nova realidade local e considerou que o espaço alternativo de 

estacionamento, que ainda não está qualificado, veio aumentar o número de lugares 

disponíveis, no entanto, continuam a verificar a existência de estacionamentos abusivos, 

mesmo com a colocação de floreiras. Referiu que o Plano de Trânsito logo que concluído será 

apresentado à população, assim como o Projeto da Extensão de Saúde e o Terminal Rodoviário 

de Vila Nova de Milfontes. Informou ainda que também será apresentada à população a 

intervenção que falta concluir referente à marginal de Vila Nova de Milfontes, onde se prevê a 

integração de um Centro Náutico em frente ao Hotel Social, cujo projeto está a ser 

desenvolvido pela Sociedade Polis Litoral Sudoeste. ----------------------------------------------------  

 ------------ Por último, informou que o Município de Odemira não tem competência direta de 

intervenção nas Unidades de Cuidados Continuados, sendo essa da competência da Segurança 

Social e da Saúde, podendo apenas os Serviços Sociais do Município identificar a situação e 

encaminhar para o Centro de Saúde de Odemira. ---------------------------------------------------------  

 ------------ 2. A Senhora Fátima Teixeira, residente em Relíquias, em primeiro lugar felicitou o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira e o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes pela participação na reunião em Loulé sobre a prospeção 
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de petróleo ao largo de Aljezur, juntando a voz do Alentejo àqueles que se opõem à exploração 

de hidrocarbonetos na costa portuguesa. Por esse facto manifestou o seu agradecimento, pois 

eram os únicos autarcas do Alentejo que estiveram presentes. -----------------------------------------  

 ----------- Seguidamente apresentou o documento que seguidamente se transcreve na íntegra: ---  

 ----------- “Tendo em conta que: ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - estamos perante informação desatualizada por parte do ICNF. O manual do ICNF é 

de Junho de 2011. O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, foi alterado pelos Decretos-Lei 

n.ºs 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, e 

83/2014, de 23 de maio, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto. O ICNF pode e DEVE 

atualizar a informação que disponibiliza! ------------------------------------------------------------------  

 -----------  - estamos perante uma campanha confusa nos meios de comunicação social, 

contraditória e simplista que não leva em conta o coberto vegetal, nem especificidades 

regionais, à qual se juntou recentemente o email das Finanças que lançou definitivamente a 

confusão e o pânico. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o medo das coimas já levou ao corte de espécies protegidas, como o sobreiro, ou 

árvores de interesse patrimonial grande, ou corte de árvores de fruto, oliveiras, medronheiros, 

figueiras, etc, o que é também uma ilegalidade e igualmente sujeito a multa; -----------------------  

 -----------  - Decreto-Lei tecnicamente imperfeito, arrogante e vagamente totalitário, cego face 

à diversidade da floresta nacional, suscetível de gerar pânico desnecessário, capaz de causar 

danos ao Ambiente, precipitado e quase impossível de aplicar. ----------------------------------------  

 -----------  - a Associação Nacional de Municípios Portugueses põe em causa o diploma, no que 

diz respeito ao prazo de execução e à responsabilidade das câmaras municipais, o que já levou 

alguns municípios a considerar este regime sancionário para as autarquias, uma verdadeira 

deslealdade para com os autarcas. --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - os próprios especialistas de gestão florestal dizem que limpeza pode ser pior que os 
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incêndios.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - pela dimensão do concelho de Odemira, o maior de Portugal e pelas características 

de um concelho predominantemente rural, não pode ser tratado da mesma forma que os outros 

concelhos, temos de exigir que nos seja dado mais tempo. ---------------------------------------------  

 ------------  - temos 7 das 13 freguesias que são freguesias prioritárias (1) na fiscalização da 

gestão de combustíveis segundo o Despacho n.º 10 de 22 de fevereiro de 2018, logo o prazo 

tem de ser alargado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - perda de habitats importantes num concelho como o de Odemira que é como um 

hot spot de biodiversidade: das 226 espécies de avifauna em Portugal, 86 são residentes em 

Odemira, mais as invernantes, as nidificantes, as migrantes…; das 17 espécies de anfíbios em 

Portugal, 13 encontram-se na BH do Rio Mira e 3 são endemismos ibéricos; das 28 espécies de 

répteis em Portugal, 31 estão em Odemira e 3 são endemismos ibéricos; 66% da totalidade das 

espécies de mamíferos terrestres inventariados em Portugal continental estão em Odemira (46 

espécies) e 3 são endemismos ibéricos. --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em Odemira confluem vários instrumentos de Conservação da Natureza: Área 

protegida do Parque Natural, Rede Natureza 2000 (Zona de Protecção Especial – Directiva 

Aves, Sítios de Interesse Comunitário – Diretiva Habitats), Important Bird Areas. -----------------  

 ------------ Solicito que: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - sejam feitas mais campanhas de informação e esclarecimento junto dos 

proprietários de terrenos por parte da Proteção Civil, GNR, ICNF e Juntas de Freguesia. ---------  

 ------------  - haja pressão junto do Governo para uma dilatação dos prazos, uma vez que a 

campanha é contraditória, contraproducente e foi mal realizada!” -------------------------------------  

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

de petróleo preocupa o Município de Odemira e não faz parte da sua estratégia, pois pretendem 

afirmar Odemira como um concelho de energias limpas. A iniciativa realizada em Loulé foi 
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muito importante para voltar a juntar a estrutura empresarial e social do Algarve e do Alentejo, 

no sentido de exigir o cancelamento imediato da autorização dada à realização do furo ao largo 

de Aljezur. Na referida reunião foi também elaborado um documento que será enviado ao 

Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Ministros do Ambiente e da Economia e, 

bem assim, decidiram solicitar uma audiência ao Primeiro-Ministro com caráter de urgência. ---  

 ----------- Quanto à limpeza dos terrenos, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

que no dia dezanove de fevereiro deslocou-se a Faro, à sede da AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, para estar presente numa reunião com o Senhor Ministro da 

Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, e os Secretários de Estado da Proteção Civil e da 

Administração Local, sobre o novo quadro legal da "Defesa da Floresta Contra Incêndios e 

Gestão de Combustíveis". Os municípios presentes contestaram a atribuição de novas 

competências, sem reforço orçamental e os prazos estipulados na nova lei, agravados pela 

penalização nas transferências municipais, prevista aplicar em caso de incumprimento dos 

prazos pelos Municípios. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o Município 

de Odemira já procedeu ao levantamento em Sistema de Informação Geográfica (SIG) de todos 

os perímetros urbanos e aglomerados rurais, obrigando a lei à criação de uma faixa de proteção 

de cem metros para vinte e sete perímetros urbanos, e de uma faixa de proteção de cinquenta 

metros para outros cento e seis aglomerados rurais identificados. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal manifestou o seu desacordo com a legislação em vigor, considerando-a 

inconstitucional por violação do princípio da proporcionalidade, e lamentou que a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses não tivesse uma posição forte sobre esta matéria, 

lamentando que o Estado esteja a passar para os Municípios essa responsabilidade. Relembrou 

que o concelho de Odemira também tem muitas zonas atravessadas por linhas de média tensão 

e por linhas de caminho-de-ferro, que também são fontes de ignição de incêndios, no entanto 

apenas era mencionada a limpeza juntos às habitações. Informou ainda que existem várias 
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questões que não estão completamente estudadas, designadamente que espécies florestais são 

permitidas limpar, como se pode garantir que não haverá mais perigo, entre outras. ---------------  

 ------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que acrescia à situação 

anteriormente descrita, o facto de estar em revisão o Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Alentejo, sobre o qual a Câmara Municipal já emitiu, por unanimidade, o parecer 

desfavorável, porque inclusivamente prevê novamente a expansão da área de eucaliptos e uma 

certa despreocupação relativa às espécies autóctones em determinados territórios. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal considerou ainda que se o estado pretende passar a 

responsabilidade na questão da limpeza dos terrenos para os municípios, também os municípios 

têm de participar ativamente na elaboração dos Planos de Ordenamento e não deviam ser 

apenas consultados.--------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ 3. A Senhora Sara Serrão, residente na Ribeira da Azenha, em Vila Nova de 

Milfontes, manifestou a sua preocupação relativamente ao período de seca extrema que se está 

a verificar e ao aumento da produção agrícola no concelho de Odemira, e perguntou se existia 

algum plano de contingência ou alguma medida de ação direcionada para a agricultura/ seca. A 

munícipe referiu ainda que segundo os dados que teve conhecimento, a agricultura tinha um 

peso no consumo de água infinitamente maior do que no consumo doméstico, pelo que face à 

realidade existente no concelho de Odemira, com elevada produção agrícola e estando a 

Barragem de Santa Clara-a-Velha a metade da sua quota, perguntou que medidas estão 

previstas tomar sobre esta matéria. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à gestão dos resíduos sólidos, disse que o concelho de 

Odemira tem uma forte pressão turística nos meses de verão o que pode originar alguns 

problemas com a recolha de resíduos sólidos, porém o problema tem-se verificado mesmo nos 

meses de inverno. A munícipe admitiu que o problema também advém da falta de civismo das 

pessoas na deposição dos resíduos, mas existia claramente uma deficiência na recolha, a qual 
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“mostra um espetáculo degradante e até põe em risco a saúde pública”. Por último, sobre esta 

matéria, sugeriu que houvesse uma maior aposta nas campanhas de sensibilização da população 

para a gestão adequada dos resíduos e em último caso a aplicação de coimas. ----------------------  

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

para combater a seca passa pela articulação de várias entidades, designadamente a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), a Associação de Beneficiários do Mira (ABMira) e todos os 

utilizadores da água. Informou ainda que foi constituída uma Comissão para a Seca dirigida 

pela APA e pela Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo) e foi 

elaborado um plano de contingência que já está a ser aplicado em alguns concelhos do 

Alentejo. Em Odemira, embora existam zonas onde se faz sentir a falta de água, a Barragem de 

Santa Clara-a-Velha ainda está acima dos cinquenta por cento da sua capacidade e o referido 

plano de contingência não está a ser aplicado. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à percentagem relativa ao consumo de água na agricultura versus 

consumo doméstico, considerou que a diferença não será tão elevada, porque atualmente o 

consumo de água na agricultura é controlado por sistemas eletrónicos. Inclusivamente a 

ABMira tem informado que atualmente existe menos consumo de água na agricultura, 

comparativamente com os anos em que se efetuavam explorações de arroz e milho. ---------------    

 ----------- Quanto à gestão dos resíduos sólidos, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que o problema passa também por uma questão cívica, porque existe um regulamento 

amplamente divulgado, são efetuadas campanhas e folhetos informativos, mas também existe 

um problema a nível operacional, devido a escassez de meios humanos e material. Acresce 

ainda àqueles fatores, as questões relacionadas com os resíduos resultantes das explorações 

agrícolas, que por vezes são depositados sem qualquer regra, bem como os resíduos verdes que 

com as novas imposições legais da limpeza de matos aumentaram. Por último, informou que o 

Município de Odemira apenas aplicou duas vezes coimas, pois considera que primeiro deve 
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promover a pedagogia junto da população, aperfeiçoar o sistema e só depois atuar. ----------------  

 ------------ 4. O Senhor António Carlos Ventura, residente em São Luís, lamentou o estado do 

piso da Estrada Nacional número cento e vinte entre Odemira e São Luís, verificando-se que 

oitenta por cento da estrada está em péssimas condições, e que a empresa Estradas de Portugal 

apenas tivesse efetuado a marcação da via sem qualquer tipo de reparação. Referiu ainda que a 

responsabilidade naquela via não era da Câmara Municipal de Odemira, mas apelou para que 

efetuasse alguma pressão para que viesse a ser reparada a estrada. ------------------------------------  

 ------------ Seguidamente, informou que a Estrada Municipal número quinhentos e trinta e dois, 

entre São Luís e Relíquias, também estava em péssimo estado e perguntou se estava prevista 

alguma intervenção para breve. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à atual situação de seca e a investimentos comunitários do 

“Portugal 2020”, perguntou se a Freguesia de São Luís poderia vir a ser incluída no perímetro 

de rega. Perguntou ainda para quando estava previsto o início das obras na Escola Básica de 

São Luís.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que tinha reunido 

com o Senhor Coordenador do Serviço de Manutenção das Infraestruturas de Portugal, em 

Évora, que informou que apenas a partir de abril poderia efetuar obras de conservação na 

Estrada Nacional número cento e vinte. Quanto à Estrada Municipal número quinhentos e trinta 

e dois disse que, entre o Monte da Estrada e Relíquias, o concurso está concluído pelo que 

muito brevemente será intervencionada, e que está a ser elaborado o projeto para requalificação 

e alargamento do pavimento entre o Monte da Estrada e São Luís. Também está prevista uma 

intervenção no troço entre Luzianes-Gare e Corte Brique e no vale Touriz. -------------------------  

 ------------ Quanto aos investimentos no âmbito do “Portugal 2020”, considerou que 

dificilmente seria estendido o sistema de rega, porque no momento no concelho de Odemira 

está a ser utilizado sessenta por cento do Perímetro de Rega. ------------------------------------------  
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 ----------- Por último, relativamente à Escola Básica de São Luís informou que o concurso tinha 

sido lançado há cerca de quinze dias, prevendo-se que decorra no prazo de seis meses. -----------  

 ----------- 5. O Senhor Márcio Coelho, residente na Nave Redonda, em Sabóia, perguntou o que 

o Município de Odemira tinha previsto para tentar fixar os poucos jovens que ainda residem no 

interior do concelho. Referiu que a população deposita muita esperança no projeto previsto para 

a antiga fábrica de moagem e, por esse motivo, considerava que era importante a 

implementação de parques empresariais pelo Município de Odemira, nas freguesias do interior 

do concelho. Informou também que o Diagnóstico Social do Município de Odemira refere que 

a maior fonte de emprego e desenvolvimento do interior do concelho e da Freguesia de Sabóia 

era a produção florestal e a construção civil, o que não considerava verdadeiro, porque o maior 

empregador da freguesia era a Associação Humanitária D.ª Ana Pacheco e, por esse motivo, a 

fonte de desenvolvimento era a economia social. Nesta conformidade, considerou que a 

elaboração de um instrumento importante de diagnóstico deveria ser mais acautelada, sendo 

primordial o diálogo prévio com os técnicos e as forças vivas locais. ---------------------------------   

 ----------- Referiu ainda que a desertificação provoca a desocupação das propriedades que 

ficam sem qualquer manutenção/ limpeza, tornando-se “verdadeiros barris de pólvora” para os 

incêndios, relembrando que a maioria dos proprietários não tinha capacidades/ recursos para 

limpar os terrenos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda para o estado das acessibilidades no interior do concelho, 

especialmente a Estrada Nacional número duzentos e sessenta e seis, onde apenas se vêm 

vestígios de alcatrão e, bem assim, para a perigosidade provocada pelo trânsito de veículos 

pesados no Caminho Municipal número quinhentos e quarenta e um, entre a Nave Redonda e o 

limite do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, considerou que na revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira 

deveria ser reequacionada a dimensão da faixa de construção dentro das localidades junto das 
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estradas, uma vez que a morosidade na emissão de pareceres pelas Infraestruturas de Portugal 

trava o desenvolvimento do interior. ------------------------------------------------------------------------   

 ------------ 6. O Senhor António Manuel, residente em Sabóia, referiu que o projeto previsto 

para a antiga fábrica de moagem é muito importante para as freguesias do interior do concelho 

e lamentou que na Assembleia de Freguesia de Sabóia o assunto estivesse envolvido em 

“secretismo” não havendo qualquer informação sobre o seu desenvolvimento. Relembrou que o 

interior do concelho debate-se com o problema de despovoamento e desertificação e carece de 

fixação da população jovem, motivada pela falta de emprego e de oportunidades de trabalho. 

Nessa conformidade, sugeriu que o projeto previsto para a antiga fábrica da moagem pudesse 

englobar iniciativas empresariais, devendo o Município de Odemira criar as condições para 

atrair o investimento, uma vez que não existe na zona empresas de prestação de serviços, mas 

tem conhecimento de potenciais interessados em instalar essas empresas ou de comercialização 

de produtos endógenos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à importância da Barragem de Santa Clara-a-Velha que se 

encontra situada no interior do concelho, lamentou que esta esteja apenas ao serviço do litoral e 

à viabilidade económica do regadio intensivo. Perguntou ainda se o atual período de seca 

poderia afetar a agricultura intensiva existente no concelho. -------------------------------------------  

 ------------ Perguntou também se o Município de Odemira tinha alguma ideia estratégica para o 

desenvolvimento do concelho (interior e litoral). ---------------------------------------------------------  

 ------------ Relativamente às intervenções efetuadas pelos Senhores Márcio Coelho e António 

Manuel, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que atualmente vivemos “numa 

aldeia global” e a fixação de jovens independentemente do lugar é uma realidade muito 

complexa, devido a novos fatores da vida moderna, para além da irreverência e facilidade de 

deslocação, até entre países, como são exemplo os estágios profissionais ou programas de 

Erasmus. Referiu ainda que a fixação de jovens no interior do concelho carece da existência de 
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instrumentos que proporcionem investimento e, nessa medida, considera que os empresários da 

região também deveriam contribuir para a criação de novos investimentos, pois alguns geram 

receita na sua atividade local, mas optam por residir e investir em outros concelhos, mesmo 

sem razão para tal. Este facto aplica-se também à exploração e limpeza de terrenos, existindo 

no concelho de Odemira muitas propriedades que estão abandonadas, mas que têm 

proprietários que apenas se preocupam em tirar os respetivos rendimentos, não reinvestindo 

localmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal descordou ainda quando foi referido que 

no interior não existia iniciativa empresarial e deu como exemplo Amoreiras-Gare, localidade 

com dinâmica empresarial, cultural e social. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à antiga fábrica da moagem informou que não havia qualquer secretismo, 

prevendo-se efetuar a apresentação do projeto logo que possível junto da população, e que o 

processo encontrava-se na fase de contrato para aquisição do projeto de conceção, sendo que o 

espaço seria utilizado para duas vertentes essenciais, museologia e atividade económica. 

Quanto à atividade económica, relembrou que não será possível a criação de postos de trabalho 

se não existir iniciativa empresarial e programas de apoio ao investimento. -------------------------  

 ----------- Por último, informou que a economia social era importante no interior do concelho e 

por esse motivo o Município de Odemira apoiou a candidatura para desenvolvimento da 

segunda fase do Lar de Sabóia, mas relembrou que a agricultura e a apetência natural do 

concelho (existência de mar, rio e barragem) para o turismo, também são vetores muito 

importantes para o desenvolvimento do concelho. Referindo-se à Barragem de Santa Clara-a-

Velha informou que, através de uma candidatura ao Programa Valorizar, o Município de 

Odemira estava a desenvolver um núcleo náutico e, bem assim, revelou que também estava 

prevista a construção de uma unidade de alojamento sobre o plano de água candidatada ao 

Programa SI2E, de iniciativa privada. ----------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

agradeceu a presença do público e deu por encerrado este Período da Ordem de Trabalhos. ------  

 ------------ Antes de se passar ao tratamento dos assuntos agendados no Período Antes da Ordem 

do Dia, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs, tendo em atenção o elevado 

número de cidadãos presentes para tomar posse no Conselho Municipal de Segurança de 

Odemira, para o quadriénio dois mil e dezassete a dois mil e vinte e um, a alteração dos 

assuntos constantes nesse Período, iniciando o mesmo com a referida instalação, seguindo-se os 

restantes assuntos pela ordem que se encontram agendados. Esta proposta de alteração foi 

aprovada por consenso. ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ----------- Ponto três, b): INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

DE ODEMIRA, MANDATO 2017-2021, DE ACORDO COM O ART.º 16.º DO 

REGULAMENTO DO REFERIDO CONSELHO: A Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal informou os presentes que iriam proceder à tomada de posse dos Membros do 

Conselho Municipal de Segurança de Odemira, para o quadriénio dois mil e dezassete a dois 

mil e vinte e um, 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 reunião. -------------------------------  

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

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

 ----------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 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 presente ata, a qual 

foi aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, uma abstenção dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. ---------  

 ---------- Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: Embora todos os presentes se 

encontrassem munidos de exemplares 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: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Apresentação do Relatório Anual de Atividades e Avaliação do Trabalho 

desenvolvido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira no ano de 2017:-----  

 ---------- Foi presente o e-mail enviado no dia trinta e um de janeiro do corrente ano, pela 

Senhora Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira 

(CPCJ de Odemira), referente ao assunto em epígrafe, o qual ficará arquivado no maço de 

documentos desta reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira, Dr.ª Maria da Piedade Barradas, 

que informou que tinha preparado, à semelhança dos anos anteriores, uma apresentação sobre 

os trabalhos desenvolvidos pela Comissão durante o ano transato, mas como lhe foi limitado o 

tempo de intervenção não conseguiria apresentar o documento, o que lamentou. -------------------  

 ---------- Em traços gerais a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira informou que o volume 

processual baixou substancialmente em relação ao ano anterior e que durante os dez anos de 
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funcionamento da Comissão o pico de volume processual foi no ano de dois mil e quinze, 

provavelmente como reflexo da crise económica e como este ano estamos num período de 

retoma, em que há uma maior confiança e estabilidade, as pessoas estão mais felizes e isso 

reflete-se nas famílias. A Senhora Presidente da CPCJ de Odemira informou ainda que as 

problemáticas com maiores incidências no ano transato foi a “violência doméstica”, seguida 

pelo “absentismo/ abandono escolar” e pela “negligência”, a qual até ao ano de dois mil e treze 

tinha sido a maior problemática. Foi também transmitido que a freguesia com maior volume 

processual foi Vila Nova de Milfontes, seguida por São Teotónio, contribuindo para este facto 

o volume populacional existente naquelas localidades. --------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal perguntou qual a faixa etária com 

maior incidência de processos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da CPCJ de Odemira informou que nas questões escolares a 

faixa etária é dos dezasseis aos dezoito anos, constatando-se o abandono escolar nos alunos dos 

dezassete para os dezoito anos. As questões relacionadas com a violência doméstica e a 

negligência incidem sobre crianças até aos seis anos. ----------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que tem vindo a assistir à apresentação 

do Relatório da CPCJ de Odemira nos anos anteriores e lamentou que a mesma não fosse 

efetuada este ano, pois não permitia verificar com clareza o trabalho efetuado pela Comissão. 

Por último, perguntou comparativamente com os anos anteriores, como se encontrava a 

evolução dos processos por problemáticas. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da CPCJ de Odemira esclareceu que no geral o volume 

processual diminuiu relativamente ao ano de dois mil e dezasseis, mas as problemáticas e as 

freguesias com maior incidência de processos mantêm-se. Informou ainda que no ano transato 

foram abertos menos processos e arquivados mais. ------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referindo-se ao relatório 
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constatou que foram abertos processos a pessoas de “nacionalidade desconhecida”, pelo que 

solicitou esclarecimentos sobre este facto, tendo a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira 

informado que se trata apenas de um campo de preenchimento obrigatório desde o ano passado.  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que congratulou a Senhora Presidente da CPCJ de 

Odemira pelo trabalho desenvolvido e questionou se a descida do volume processual, reportada 

pela ultrapassagem da crise, não se relacionaria também com o mérito do trabalho da própria 

Comissão, uma vez que o arquivamento de processos pressupõe em teoria o sucesso e a eficácia 

de trabalho, para além de uma maior experiência e evolução das pessoas que compõem a 

Comissão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, manifestou a sua preocupação pelo facto de existir um parâmetro nas 

estatísticas na Comissão Nacional onde se contrapõe o trabalho da Comissão e o trabalho do 

Ministério Público. Nessa conformidade, perguntou que fatores explicam essa insatisfação na 

ligação entre entidades, uma vez que a articulação decorre da própria lei. ---------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da CPCJ de Odemira informou que o sucesso e eficácia da 

Comissão deve-se ao facto de a mesma ser composta por técnicos mais experientes, mas 

também à rápida intervenção das entidades que atuam em primeira linha, uma vez que a CPCJ 

atua em segunda linha, quando se esgotam as diligências efetuadas pelas primeiras. ---------------  

 ---------- Quanto à ligação entre a Comissão e o Ministério Público, informou que o próprio 

Procurador na reunião de apresentação do Relatório reconheceu a necessidade de estar mais 

presente nas reuniões da Comissão. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Fernando Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que felicitou a CPCJ de Odemira pelo trabalho desenvolvido e questionou quais eram as 

preocupações e dificuldades sentidas para um melhor desempenho da Comissão. ------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da CPCJ de Odemira informou que os principais 

constrangimentos na gestão processual sentidos no ano anterior foram o volume processual 
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versus tempo de afetação dos elementos da Comissão restrita; o facto de a Presidente da CPCJ 

ser a única Comissária afeta a cem por cento; a dificuldade na substituição de representantes 

das IPSS/ONG; a dificuldade na compreensão do carater prioritário do trabalho na Comissão 

por parte de algumas entidades representadas; o atraso na definição dos critérios de afetação 

dos representantes das entidades pela Comissão Nacional; a complexidade dos casos 

acompanhados; a demora nas respostas das entidades às solicitações; a vasta dimensão 

territorial e rede de transportes precária; a falta de respostas aos níveis da saúde mental 

(Serviço de Pedopsiquiatria); a ausência de um recurso que realize o aconselhamento e 

capacitação das famílias (por exemplo CAFAP) e as dificuldades na compreensão do papel da 

Comissão pela comunidade em geral. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções sobre este assunto, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal agradeceu a presença da Senhora Presidente da CPCJ de Odemira, 

louvando o trabalho desenvolvido em prol das crianças e dos jovens do concelho de Odemira e 

referiu que gostaria de ter assistido à apresentação preparada pela Senhora Presidente da 

Comissão, relembrando que apenas lhe tinha solicitado, dada a extensa Ordem de Trabalhos da 

presente sessão, que fosse efetuada uma apresentação breve e não uma ausência dela. ------------  

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

 ----------- Seguidamente foi também dado conhecimento do e-mail datado de dezasseis de 

janeiro do ano de dois mil e dezoito, enviado pela Presidente da Assembleia Municipal da 

Guarda, a remeter uma “Moção de Apoio ao Movimento pelo Interior – Em nome da Coesão”. -  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que deveriam ponderar o porquê de 

aderir aquele movimento, quais os seus objetivos e programa, porque ao pesquisar o respetivo 

site constatou que menciona a preocupação pelo interior do país, mas através de uma reflexão 

vaga, sem qualquer proposta ou solução concreta. Nesta conformidade, considera que a 

eventual adesão dependerá da consciência individual de cada membro e que o pedido de adesão 
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da Assembleia Municipal estará incorreto. ----------------------------------------------------------------  

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

informou que o formulário de adesão constante na internet contém campos de preenchimento 

obrigatório, como o número de cartão de cidadão, que impossibilitam a adesão da Assembleia 

Municipal enquanto Órgão. Após apreciação do assunto, considerou-se que a eventual adesão 

dependerá da vontade individual de cada membro da Assembleia Municipal. Esta decisão foi 

tomada por consenso. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos registaram-se ainda as seguintes intervenções: ----  

 ---------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que, em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou o REQUERIMENTO que seguidamente se transcrevem na 

íntegra: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ---------------------------------------- REQUERIMENTO -------------------------------------------------  

 ---------- Tivemos conhecimento que o Ministério da Educação decidiu o encerramento, a breve 

prazo, da Residência para Estudantes na Vila de Odemira, e prevendo-se o seu abandono e a 

degradação (que já se verifica), num concelho onde esta teve uma função social 

importantíssima no apoio aos jovens deste concelho que viviam isolados e queriam prosseguir 

os seus estudos, bem como no intercâmbio de jovens dos PALOP’S, assim como apoio em 

colónia de férias a jovens carenciados. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Recordamos o grande empenho que os Autarcas do Concelho de Odemira, 

nomeadamente o Presidente de Câmara Dr. Justino Santos, bem como de vários cidadãos com 

responsabilidades governamentais e afinidades ao nosso Concelho, todos conhecedores das 
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grandes dificuldades que alguns cidadãos tinham para que os seus filhos pudessem continuar a 

estudar e terem as mesmas condições que os jovens dos centros urbanos tinham. ------------------  

 ----------- A sua construção tornou-se uma realidade e permitiu que muitos jovens sejam hoje 

Homens e Mulheres de pleno direito e profissionalmente realizados. ---------------------------------  

 ----------- Não podem os Odemirenses aceitar que mais um encerramento e consequente 

degradação de uma importante infra-estrutura possa acontecer. ----------------------------------------  

 ----------- Porque consideramos que estamos perante um “atentado” declarado aos investimentos 

públicos de grande relevância para o nosso Concelho e para o nosso País, bem como uma 

verdadeira afronta à qualidade de vida, bem-estar e desenvolvimento das camadas Jovens, 

requeremos que o Senhor Presidente da Câmara nos informe se já houve algum contacto com o 

Ministério ou Entidade gestora do edifício, para que se encontre uma solução para o seu 

aproveitamento integral. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em nosso entendimento é possível aproveitar este investimento, quer através da 

Autarquia, quer de alguma Associação ou de alguma entidade pública ou privada para 

instalação de serviços, para apoio a emigrantes, à terceira idade, a estudantes ou até para apoio 

aos jovens em colónia de férias, como já em vários anos aconteceu, etc, etc. ------------------------  

 ----------- Mais solicitamos ao Senhor Presidente da Câmara se tem presente o impacto que o 

encerramento deste edifício provocará, perante o valor e relevância que um edifício desta 

envergadura tem? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ninguém pode ficar alheio, pelas condições que o edifício reúne, pelas 

potencialidades que pode vir a ter no desenvolvimento socioeconómico na Vila de Odemira. ----  

 ----------- Quantos concelhos do nosso País desejariam ter um edifício como este para a 

realização de iniciativas de apoio e intercâmbio Nacional e Internacional de vária ordem? -------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------  
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 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que, em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a PROPOSTA que seguidamente se transcrevem na íntegra: -  

 ---------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam a seguinte: ---------------------------------  

 --------------------------------------------- PROPOSTA ----------------------------------------------------  

 ---------- Em 16 de Julho de 2015 na reunião ordinária da Câmara Municipal foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, que dava 

inicio ao Processo de Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal cujo calendário apresentado 

previa a conclusão do mesmo num prazo máximo de três anos. ---------------------------------------  

 ---------- A estratégia de Revisão apontava três propósitos – a componente estratégica que 

deveria prevalecer na definição das propostas do novo PDM e na organização do seu modelo 

territorial; a dinâmica que é conferida à participação de todos os interessados no processo; e a 

necessária concertação com os agentes e atores institucionais ou privados, que intervêm no 

desenvolvimento municipal, bem como a articulação das propostas com todas as entidades 

externas, responsáveis pela condução das políticas territoriais ou sectoriais, a nível regional ou 

nacional.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A visão prospetiva para o concelho de modo integrado “Odemira 2025 – Um concelho 

Atrativo, Competitivo, Sustentável e Inclusivo. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Objetivos de desenvolvimento foram definidos – identidade territorial – bem-estar – 

sustentabilidade integral – competitividade e inovação. -------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu o Senhor Presidente da Câmara que o PDM ainda em vigor, constituiu um 

documento rígido e inflexível que não traduzia a realidade geográfica atual e a dinâmica 

socioeconómica existente. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O PDM foi publicado no ano 2000, sendo alterado o art.º 28º no ano de 2007, e em 

2010 por adaptação ao novo Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do 

Alentejo. Em 2013 foi novamente alterado por adaptação ao novo Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, sendo que estas alterações 

resultaram por imposição legal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As expetativas de um novo Plano flexível, eficaz, com uma nova dinâmica perante a 

nova realidade socioeconómica do concelho, bem como o calendário estabelecido para a sua 

conclusão, em nosso entender exigem uma ampla participação de todos os cidadãos e 

principalmente de todos os eleitos, para terem conhecimento de todo o processo decorrido, do 

balanço dos prós e contras do PDM em revisão, das diversas propostas já estudadas e dos 

objetivos a alcançar, porque é fundamental que o novo PDM seja um documento com uma 

ampla participação e força para a sua aprovação superior. ----------------------------------------------  

 ----------- Assim, pelo que referimos, propomos a realização de uma Assembleia Extraordinária 

e além da presença dos eleitos desta Assembleia, sejam convidados a participar os Eleitos de 

todos os Órgãos Autárquicos do concelho, os Técnicos envolvidos na Revisão do PDM e a 

nossa população. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais propomos que esta Assembleia Extraordinária se realize no Cineteatro Camacho 

Costa, num sábado a designar, de preferência durante a tarde, devendo a sua divulgação ser 

amplamente difundida em todo o concelho, permitindo assim uma ampla participação de todos 

os cidadãos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------  
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 ---------- Por último, o Senhor João Quaresma referindo-se à dicotomia “tipo de explorações 

agrícolas existentes no concelho” versus questões ambientais e utilização dos recursos hídricos 

e tendo em conta que o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que não estava provado 

a existência de impactos ambientais negativos, considerou que devia ser efetuado um estudo 

urgentemente, com dados concretos sobre essa questão. Nessa conformidade, perguntou se a 

Câmara Municipal tinha conhecimento do estado dos solos, da água e do subsolo nas zonas 

próximas das explorações de agricultura intensiva, e se existe ou não impacto na qualidade da 

água do rio Mira que é considerado um dos menos poluídos da Europa. -----------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho, eleito pelo Bloco de Esquerda, que apresentou 

os seguintes documentos: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. “MOÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE REGULARIZAÇÃO DE TODOS OS 

VÍNCULOS PRECÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA -----------------------------------------  

 ---------- A precarização do trabalho tem sido uma marca da degradação das relações laborais 

nos últimos anos. Não apenas no setor privado, mas também no Estado, disseminaram-se 

múltiplas modalidades de emprego precário e multiplicaram-se vínculos não permanentes, 

falsas prestações de serviço, utilização de estágios para preencher necessidades permanentes, o 

recurso a programas ocupacionais para preencher, com um custo muito reduzido, verdadeiras 

necessidades permanentes dos serviços. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também nas autarquias foi assim. A Lei do Orçamento do Estado para 2016 

determinou a realização de Levantamento dos instrumentos de contratação de natureza 

temporária na Administração Pública. O Relatório sobre esse Levantamento foi divulgado a 31 

de janeiro de 2017, revelando a dimensão desta realidade. No que diz respeito à Administração 

Local e ao Setor Empresarial Local foram identificados, à data de 30 de junho de 2016, 12 738 

trabalhadores enquadrados por Contratos Emprego Inserção e Contratos Emprego Inserção +, 1 
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048 estagiários enquadrados pelo regime jurídico do programa de estágios profissionais na 

administração local, 5772 prestadores de serviços (os designados recibos verdes), 4 532 

contratos a termo resolutivo na Administração Local e 2 149 no setor empresarial local. ---------  

 ----------- Com o referido Relatório estabeleceu-se também que a DGAL deveria proceder a um 

levantamento junto das autarquias locais, até 31 de outubro de 2017, das funções 

desempenhadas ao abrigo dos instrumentos de contratação a que se referia o mencionado 

documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em dezembro de 2017, foram conhecidos os dados reportados à DGAL, nos quais os 

organismos da administração local reconheciam haver 15.758 trabalhadores precários a 

assegurar funções permanentes, dos quais cerca de metade (46,6%) são desempregados com 

contratos financiados pelo IEFP. O número - indicado pelas câmaras, juntas de freguesia, 

empresas locais, serviços municipalizados e entidades intermunicipais - representa 14% do total 

de trabalhadores do sector local. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na 

Administração Pública (PREVPAP) é, mais do que uma oportunidade, um repto para que 

finalmente sejam respeitados os direitos mais elementares dos trabalhadores que garantem os 

serviços públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Todos os organismos públicos, na Administração Central ou Local, são chamados a 

cumprir a lei, regularizando as situações de precariedade. ----------------------------------------------  

 ----------- A Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, prevê os procedimentos do processo de 

regularização e integração dos trabalhadores precários do Estado, em que se incluem as 

autarquias locais e os seus diversos organismos: Câmaras Municipais, Serviços 

Municipalizados, Entidades Intermunicipais, Empresas Locais, Juntas de Freguesia. --------------  

 ----------- Ora, tendo esta Câmara Municipal respondido, em outubro passado, ao inquérito 

realizado pela parte da Direção-Geral da Administração Local, trata-se agora de concretizar a 
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regularização de todas essas situações, dando cumprimento a um objetivo da maior 

importância: o restabelecimento da normalidade no que às relações laborais no setor público 

diz respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 23 de Fevereiro de 2018, 

delibera recomendar à Câmara Municipal de Odemira: -------------------------------------------------  

 ---------- 1) A divulgação, num prazo máximo de 3 dias, dos dados remetidos pela Câmara 

Municipal à Direção Geral da Administração Local relativos à existência de vínculos precários 

na autarquia, discriminando o tipo de vínculo, a categoria profissional e as funções 

desempenhadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) A implementação de um processo de regularização de todos os vínculos precários 

existentes na autarquia, recorrendo aos mecanismos previstos no PREVPAP e conforme 

previsto no nº 3 do artigo 2º da Lei nº 112/2017; ---------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Na execução do processo de regularização, deve a Câmara prever, conforme 

previsto no nº 5 do artigo 3º daquele diploma: ------------------------------------------------------------  

 ---------- a) uma fase para apresentação de requerimentos pelos interessados, aberto a todos os 

trabalhadores com vínculos precários, com vista a requerer a sua inclusão no processo; ----------  

 ---------- b) a definição de uma comissão paritária, composta por representantes da Câmara 

Municipal e dos trabalhadores, com a missão de avaliar as situações a regularizar. Esta 

comissão deve debruçar-se sobre os casos que resultam da apresentação de requerimento e 

outros que sejam sinalizados por algum dos seus membros; --------------------------------------------  

 ---------- c) um prazo máximo de 2 meses para análise dos processos e abertura dos 

procedimentos concursais que possam ter lugar; ---------------------------------------------------------  

 ---------- 4) Até à conclusão do processo de regularização, travar o despedimento de todos os 

trabalhadores em situação de precariedade, renovando ou impedindo a cessação de qualquer 

vínculo não permanente e que possa ser apreciado para regularização. -------------------------------  
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 ----------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ventura Ramalho -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2. “MOÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PASSE ESCOLAR DE LIVRE CIRCULAÇÃO POR TODO O CONCELHO ----------  

 ----------- A Autarquia de Odemira começou por suportar metade do passe escolar, de todos os 

alunos do concelho, até ao final do ensino secundário. Quando a escolaridade obrigatória 

passou para o 9º ano de escolaridade, o passe escolar passou a gratuito. Esta medida abrange 

desde Janeiro de 2014 todos os alunos até ao final do 12º ano de escolaridade. ---------------------  

 ----------- Foi desde sempre política educativa do Município apoiar o transporte dos alunos do 

concelho durante o período escolar. Por esta razão o passe escolar dos alunos do concelho de 

Odemira é gratuito. Pagando o Município a totalidade sendo posteriormente ressarcido, de parte 

deste investimento nos transportes, pelo Ministério da Educação. -------------------------------------  

 ----------- A situação atual do passe escolar dos alunos do concelho apenas permite a circulação 

entre o domicílio do aluno e a escola que frequenta, facto este que limita grandemente a 

possibilidade de os alunos se juntarem para a realização de trabalhos de grupo e tem a duração 

do ano letivo não contemplando o período de exames nem das interrupções letivas do Natal e 

Páscoa. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo a que permitir aos alunos maior mobilidade e intercâmbio no concelho é: --  

 -----------  - uma forma de criar mais entusiasmo pelas atividades escolares e contribuir, assim, 

para melhorar o aproveitamento escolar e, consequentemente, uma diminuição do insucesso e 

do abandono escolar; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - permitir aos alunos em época de exames continuarem a poder usufruir do transporte 

escolar; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - as atividades extralectivas, como por exemplo o Desporto Escolar ou outras 
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atividades culturais e desportivas saem também beneficiadas com esta medida de alargamento 

do passe escolar a todo o concelho; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - incentivar a criação de hábitos de trabalho de cooperação, proporcionando uma 

maior socialização e interação entre os jovens, em vez de recorrerem tão frequentemente ao uso 

constante do telemóvel/computador para comunicarem e afastando-os da pesquisa solitária pela 

Internet;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - promover o concelho junto das camadas mais jovens que têm, regra geral, mais 

disponibilidade para se deslocarem e mais apetência pela descoberta de novos espaços. ----------  

 ---------- O que agora propomos é apenas uma primeira medida inicial, a curto prazo que faz 

parte de um conjunto mais abrangente de mudanças, pois o ideal será alargar o passe escolar a 

todo o ano civil, como forma de promover a mobilidade dos jovens por todo o concelho, 

esbatendo as desigualdades sociais, oferecendo mais oportunidades nas camadas de jovens mais 

desfavorecidos economicamente e proporcionar as mesmas igualdades entre os jovens do 

interior e do litoral. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O aumento de carreiras durante os períodos de férias escolares, numa medida a médio 

prazo proporcionará também às populações das diferentes freguesias uma maior mobilidade 

intra-concelhia, tal como é esperado e desejado há longa data. Esta medida proporcionará pois 

uma maior fixação das populações no concelho, com grande benefício principalmente para 

jovens e idosos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 23 de fevereiro de 2018, 

delibera:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Recomendar à Câmara Municipal para que seja criado um passe escolar gratuito, ao 

longo de todo o ano letivo, que permita aos alunos do concelho utilizar qualquer um dos 

transportes escolares do concelho de Odemira, independentemente, do percurso indicado no seu 

passe escolar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2. Recomendar à Câmara Municipal que, no âmbito das competências na área da 

Educação, planeie com o serviço de transportes escolares a implementação desta medida: -------  

 ----------- a. para todos os alunos que frequentam o ensino secundário: -------------------------------  

 ----------- 2.a.i.a nível experimental, já para o terceiro período (Abril de 2018); ---------------------  

 ----------- 2.a.ii. a nível definitivo para o início do próximo ano letivo, em Setembro de 2018; ----  

 ----------- b. para os todos os alunos do concelho a partir do início do ano letivo 2019-2020. -----  

 ----------- 3. Recomendar que o custo do passe escolar se mantenha ao preço atual, uma vez que 

as carreiras já existem e não há necessidade de acrescentar novas carreiras ou itinerários. --------  

 ----------- 4. Caso seja aprovada, esta Moção será enviada ao Presidente da Assembleia da 

República, Primeiro-ministro, Ministro da Educação, Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República, Associações de Pais concelhias, comunicação social nacional e regional. --------------  

 ----------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ventura Ramalho -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Por último, o Senhor Ventura Ramalho referindo-se aos últimos desenvolvimentos 

sobre a exploração de petróleo na costa Alentejana, disse o seguinte: “Com este furo estão 

gravemente ameaçados fatores sociais, ambientais e económicos muito importantes para esta 

região, como o turismo, as pescas e o desenvolvimento sustentável que ficarão 

irreversivelmente afetados, caso todos os municípios não mostrem uma posição frontal de forte 

de oposição. Sendo a CIMAL representada pela Presidente da Assembleia Municipal deveria 

haver um reforço para que os outros municípios se associem. A intenção de pesquiza e 

exploração de hidrocarbonetos tem que parar imediatamente. O nosso Presidente da Câmara 

Municipal esteve ontem numa manifestação de força da AMAL a representar Odemira e bem, 

parabéns, está do lado certo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pergunto: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - O que o Município de Odemira tem feito de novo após a reviravolta do Governo 

com a aproximação da realização de furos? ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em que situação se encontra a providência cautelar que foi apresentada por este 

Município? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Qual a posição da CIMAL a que nós pertencemos?” --------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão, eleito pelo Partido Social Democrata, que 

apresentou a Declaração Política que seguidamente se transcreve: ------------------------------------  

 ------------------------------- DECLARAÇÃO POLÍTICA ----------------------------------------------  

 ---------- “Exmo Sr Presidente da Câmara Municipal de Odemira -------------------------------------  

 ---------- Exma Sra Presidente da Assembleia Municipal e restantes Membros da Mesa ----------  

 ---------- Srs e Sras Vereadores/as --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Srs Presidentes das Juntas de Freguesia e Assembleia de Freguesia -----------------------  

 ---------- Srs Directores de Serviços e Chefes de Divisão da CMO ------------------------------------  

 ---------- Srs Membros da Assembleia Municipal --------------------------------------------------------  

 ---------- Caros Munícipes (Minhas Sras e Meus Srs ) ---------------------------------------------------  

 ---------- Os representantes do Partido Social Democrata com assento nesta Assembleia 

cumprimentam todos os presentes e querem, na oportunidade do momento, desejar a todos um 

bom ano de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta primeira reunião Ordinária da Assembleia Municipal do ano de 2018, o Partido 

Social Democrata reafirma o seu total compromisso assumido com os seus eleitores, o seu total 

empenho na procura de respostas e propostas que vão de encontro aos anseios dos cidadãos e 

manifesta-se disponível para a apresentação de soluções ou viabilização de projetos que 

contribuam para o desenvolvimento e progresso do concelho e seus munícipes. --------------------  

 ---------- Determinantemente fieis aos princípios e valores que defendemos e nos quais assenta 

o projeto social-democrata que preconizamos, seremos rigorosos na análise, sérios na 
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apresentação de propostas, eticamente responsáveis na critica politica e coerentes com o 

programa apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Defendemos o direito à liberdade de expressão e à livre opinião, mas não 

confundiremos nunca a sua utilização desregrada e desajustada dos padrões de civilidade que a 

todo o cidadão se exige, mas a que o exercício do cargo público ou a representação política 

especialmente nos obriga. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A elevação no debate político deve ser sempre, e é quase sempre, fator determinante 

na procura de consensos alargados nas matérias fulcrais de interesse comum dos cidadãos e 

reflete deles a avaliação da qualidade política dos seus representantes. -------------------------------  

 ----------- Reafirmamos, por isso ao Sr Presidente, aos restantes membros do executivo e todas 

as forças politicas representadas nesta Assembleia Municipal, bem como a outras organizações 

e associações e representações de cidadãos, a nossa total disponibilidade, empenhado 

contributo e ativa participação, no quadro das nossas competências, na procura de soluções 

potencialmente geradoras do desenvolvimento integrado e sustentado do concelho. ---------------  

 ----------- Porém, tal disponibilidade não significa “à priori” qualquer compromisso de 

aceitação tácita, implícita ou explicita para discussão de matérias, viabilização de projetos ou 

apresentação de propostas que não se enquadrem no que se considera socialmente relevante 

para o concelho, prioritário, fundamental e indispensável. ----------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O executivo a que V. Exa. legitimamente preside fez aprovar, nesta Assembleia 

Municipal, o Orçamento para 2018 e as Grandes Opções do Plano a ele associadas. Tais 

documentos não constituem nem refletem as soluções de gestão que preconizamos para o 

concelho, nem deixam antever as dinâmicas de crescimento e/ou valorização do território que 

aspiramos. As suas realizações, no tempo e no modo, não são objeto da nossa concordância. 

Cita-se a título de exemplo, as despesas plurianuais de investimento associadas à realização de 
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projetos em sectores determinantes da sociedade, nomeadamente na área da educação, as quais 

surgem normalmente assumidas com encargos iniciais residuais e realização dilatada no tempo 

por períodos, no nosso entender, inexplicavelmente longos. -------------------------------------------  

 ---------- No que ao conteúdo diz respeito, as grandes opções do plano, não nos merecem 

qualquer registo desfavorável, mas consideramos que a hierarquização, no que concerne a 

prioridades, e a ordenação daí resultante não se enquadrem no modelo de gestão que melhor 

serve aos interesses dos munícipes. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No atual contexto climatérico de seca elevada, o Partido Social Democrata, não vê 

refletidas nas GOP planos de contingência nem medidas adequadas ao fenómeno. Do mesmo 

modo, toda a problemática associada à floresta, à sua preservação e proteção contra incêndios, 

não se encontram explicitamente refletidos, em ações concretas, naquele documento. -------------  

 ---------- A execução orçamental a realizar pelo executivo será pois de sua total 

responsabilidade, cabendo-lhe, por isso, todos os louros daí resultantes mas também, 

obviamente, todas as consequências menos favoráveis que eventualmente possam da sua 

execução resultar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sendo o concelho de Odemira o maior do país, transformá-lo integralmente no melhor 

do país, deverá ser o horizonte que nos guia e nos motiva. ---------------------------------------------  

 ---------- Os Membros do Partido Social Democrata -----------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018”. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Ana Soares, que em nome dos Eleitos pelo Partido Socialista 

apresentou a Moção que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ MOÇÃO -------------------------------------------------------------  

 ---------- PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO ALENTEJO ---  

 ---------- “A Assembleia Municipal de Odemira, numa análise à proposta do Programa 

Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF), recentemente disponibilizado na fase 
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de discussão pública, considera haver a necessidade de suspender imediatamente a revisão do 

PROF Alentejo, tendo em conta que: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - A revisão deste plano foi decretada num contexto de abordagem à Defesa da 

Floresta Contra Incêndios consideravelmente diferente do atual; --------------------------------------  

 -----------  - Estudos e relatórios recentes, alguns efetuados sobre circunstâncias absolutamente 

dramáticas, apontam a alteração na filosofia do Ordenamento Florestal como fundamental no 

evitar de novos flagelos como os recentemente vividos, e que nos escusamos in caso a 

enumerar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - O plano não reflete as recentes alterações legislativas no âmbito da Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, designadamente com a publicação do Decreto-Lei 76/2017, de 17 de 

agosto, do artigo 153º da Lei 114/2017, de 29 de dezembro – Lei do Orçamento de Estado para 

2018 e do Decreto-Lei 10/2018, de 14 de fevereiro; -----------------------------------------------------  

 ----------- Em face de tudo o exposto, pela análise efetuada à proposta de PROF Alentejo pela 

Assembleia Municipal de Odemira, consideramos haver a necessidade de suspender 

imediatamente a revisão do PROF Alentejo, mais considerando de total pertinência existir um 

plano desta natureza mas que norteie de forma preventiva, clara e eficaz aquilo que deve ser a 

nova filosofia de Ordenamento Florestal Local, Regional e Nacional. --------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira considera que nesta matéria é necessário virar a 

página e iniciar uma nova abordagem ao problema do Ordenamento Florestal em estreita 

articulação com as políticas de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ---------------------------------  

 ----------- A presente moção deve ser enviada para: -------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da República; ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------  

 -----------  - Primeiro Ministro; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro da Administração Interna; -----------------------------------------------------------  
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 ----------  - Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território; --------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; ----------------------------  

 ----------  - Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; ------------------------  

 ----------  - Autoridade Nacional de Proteção Civil; ------------------------------------------------------  

 ----------  - Guarda Nacional Republicana; ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Nádia Bértolo, que em nome dos Eleitos pelo Partido Socialista 

apresentou a Moção que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ MOÇÃO -------------------------------------------------------------  

 ---------- FALTA DE MEIOS DE SAÚDE NO LITORAL ALENTEJANO -------------------------  

 ---------- “Os Eleitos do Partido Socialista dirigem-se a esta Assembleia Municipal 

manifestando a sua preocupação com a atual situação de falta de meios de saúde no Litoral 

Alentejano, situação que igualmente coloca em causa a prestação de um serviço eficiente e uma 

resposta célere a toda a população do concelho, nomeadamente residentes, não residentes e 

trabalhadores sazonais. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No passado dia 1 de fevereiro de 2018, após solicitação os 5 Autarcas que integram a 

Comissão Intermunicipal do Alentejo Litoral, foram recebidos pelo Ministro da Saúde, 

Adalberto Campos Fernandes, numa audiência que se focou nos atuais constrangimentos na 

prestação de cuidados de saúde primários e hospitalares, e no financiamento da unidade de 

saúde. Neste sentido, os Eleitos do Partido Socialista procuram saber se além do compromisso 

de uma visita do Sr. Ministro da Saúde ao território, estão previstas já algumas alterações ao 

atual quadro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O litoral alentejano tem falta de médicos, de diferentes especialidades, e, sobretudo, 

de dezenas de enfermeiros, uma situação que se pode agravar este ano se não for autorizada por 

parte da tutela a contratação de mais profissionais. Segundo o que foi possível apurar junto do 

Presidente do Conselho de Administração da ULSLA, Luís Matias, há a necessidade atual de 

mais 64 enfermeiros, número que estima aumentar até ao final deste ano para 90 com a 

mudança do horário semanal para as 35 horas.------------------------------------------------------------  

 ----------- As especialidades de urologia, gastroenterologia, pediatria, fisiatria e análises clínicas 

são algumas das áreas que contam apenas com um especialista no quadro da ULSLA, sendo 

que algumas contam com reforço de prestadores de serviços. ------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, esta é uma sub-região com elevada afluência turística, onde cerca de 

20 mil utentes não residentes recorrem às urgências durante o período de verão. Odemira é um 

caso evidente onde se sente uma necessidade de resposta efetiva nesta altura de verão, mas 

também em época de campanha agrícola no caso de trabalhadores sazonais, sugerindo-se assim 

uma estratégia de ação através de um Plano de Contingência para estes períodos do ano. ---------  

 ----------- Assim, os Eleitos do Partido Socialista aguardarão a visita do Sr. Ministro da Saúde 

ao território e, em especial, ao concelho de Odemira, estando cientes que haverá por certo 

constrangimentos ao suprimento de todas as necessidades, mas abertura por parte da tutela para 

suprir algumas questões mais prementes. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presente moção será enviada para: ------------------------------------------------------------  

 -----------  - Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------  

 -----------  - Ministro da Saúde -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, Sines, Grândola e Alcácer do Sal -----  

 -----------  - Órgãos de Comunicação Social ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare que, em nome dos Eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentou o 

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

 ---------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ---------------------------------------- REQUERIMENTO -------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o índice meteorológico de seca, no final de Outubro do ano que 

findou, 75,2% do território de Portugal continental encontrava-se em situação de seca extrema 

e 24,8% em situação de seca severa.------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto em situações anteriores o início do Outono trouxe um desagravamento da 

severidade, no ano findo verificou-se um agravamento, que continua infelizmente no corrente 

ano. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Situações de seca acontecem, tal como se verificou no nosso concelho nos anos de 

1994 e 1995, tendo de ser transportada água a dezoito povoações. ------------------------------------  

 ---------- A barragem de Santa Clara-a-Velha, uma das maiores hidroagrícolas do País, abastece 

os sistemas de água domiciliária de dezenas de redes públicas do nosso Concelho levando água 

a várias vilas, aldeias e aglomerados, representando mais de 75% do abastecimento 

domiciliário do concelho, irrigando a agricultura em cerca de 60% da área do Perímetro de 

Rega do Mira e fornecendo ainda água às Minas de Neves Corvo que é o maior consumidor da 

água da barragem. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Além dos abastecimentos das redes domiciliárias, das minas, das empresas 

hortofrutícolas, são irrigados centenas de hectares de terrenos para a produção agro-pecuária, 

produtores de leite, flores, sementes, etc. ------------------------------------------------------------------  



-38- 

23-02-2018 

 ----------- As dezenas de empresas de média dimensão instaladas no Concelho de Odemira, no 

ano transato já exportaram mais de 100 milhões de euros da sua produção, abastecendo 

algumas o mercado Nacional. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje existe uma nova realidade na agricultura de regadio, sendo mais de quatro mil os 

emigrantes vindos de mais de 20 países, que trabalham na produção de frutos vermelhos e 

outros. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Uma vez que ainda não existe água em quantidade suficiente na nossa barragem, o 

investimento das empresas ligadas aos pequenos frutos, à produção de carne limusine, à 

produção de leite, hortícolas, flores, etc, não podem nem devem estar sujeitos às consequências 

de haver ou não haver água para a rega, como também os cidadãos não podem viver no seu dia-

a-dia sem saberem se há ou não água para beber.---------------------------------------------------------  

 ----------- Parece-nos que tudo isto pode acontecer se não forem tomadas medidas necessárias 

para evitar o desperdício de água da Barragem de Santa Clara-a-Velha que é descarregada aos 

milhares de metros cúbicos para o mar. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos sido confrontados através dos Órgãos de Comunicação Social por afirmações 

de membros do Governo, de que é preciso economizar água, consumir só o necessário, evitar o 

desperdício, etc, etc, e é de facto tudo verdade pelo que devemos respeitar e pugnar para que se 

evite o desperdício. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque desconhecemos que medidas estão a ser tomadas pelo Governo, requeremos 

que o Senhor Presidente da Câmara envide todos os seus esforços para obter informações que 

permitam esclarecer os cidadãos, empresários e investidores o seguinte: -----------------------------  

 -----------  • Que medidas estão a ser tomadas ou vão ser tomadas pelo Governo ou por quem de 

direito (entidades) para que se inverta esta lamentável situação de desperdício de milhões de 

metros cúbicos de água tão necessária e preciosa que é descarregada no mar (Oceano 

Atlântico)? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  • Estará o Governo ciente que a falta de água no concelho de Odemira pode por em 

causa o abastecimento público domiciliário, o Perímetro de Rega do Mira, o fornecimento às 

minas de Neves Corvo? ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  • Os 12 mil hectares de regadio, o Turismo, a economia do Concelho podem entrar 

em rotura, colocando em perigo os milhares de postos de trabalho de cidadãos do nosso 

concelho e os milhares de emigrantes de vários países que aqui trabalham. Se tal acontecer 

quem assume a responsabilidade social dessas famílias? ------------------------------------------------  

 ----------  • Será que o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro do Ambiente (o Governo) 

assumem a responsabilidade pela inoperância e irracionalidade do aproveitamento integral da 

água da Barragem de Santa Clara-a-Velha? ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. -----------------------------------------------  

 ---------- Por último, a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de 

Luzianes-Gare, alertou o Senhor Presidente da Câmara Municipal para a necessidade de se 

efetuar uma manutenção urgente na ribeira de Luzianes-Gare, uma vez que a última limpeza foi 

efetuada no ano de dois mil e catorze. Informou ainda que estava em causa a limpeza de cerca 

de mil e seiscentos metros inseridos no perímetro urbano, cuja responsabilidade é do Município 

de Odemira, no entanto a Junta de Freguesia estava disponível para colaborar. ---------------------  

 ---------- Referiu também que era com muito agrado que via o Posto da Guarda Nacional 

Republicana (GNR) de Sabóia em funcionamento, mas numa visita ao local constatou que o 

edifício necessitava de uma intervenção. Informou que foi realizada uma reunião no local, na 

qual também participaram os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Sabóia e de 

Santa Clara-a-Velha, e os Senhores Comandantes do Destacamento Territorial da GNR de 

Odemira e do respetivo Posto de Sabóia, com o objetivo de se estabelecer uma colaboração 

para que fosse construída uma cozinha, casas-de-banho e dormitório para os efetivos. A 
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Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare reconheceu que não se trata de uma 

competência daquelas autarquias, mas a colaboração ajudará a manter aquele Posto aberto, 

traduzindo uma maior segurança para a população daquelas Freguesias. Nessa conformidade e 

tendo em conta os parcos recursos humanos e financeiros das Juntas de Freguesia, apelou à 

colaboração também do Município de Odemira, à semelhança do apoio prestado para o Posto 

da GNR de Colos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Cláudio Percheiro efetuou em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária o conjunto de Perguntas, por escrito, ao Senhor Presidente da Câmara 

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

 ----------- “Senhora Presidente da Assembleia Municipal ------------------------------------------------  

 ----------- Senhoras e Senhores membros da Assembleia -------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apresentamos algumas questões que nos preocupam e para as quais gostaríamos que 

hoje ou num prazo curto o Sr. Presidente nos possa informar convenientemente: -------------------  

 ----------- 1ª PERGUNTA – sabe o Sr. Presidente que infelizmente não é só em Lisboa e 

arredores que há pessoas a viver em barracas, na nossa Vila de Odemira infelizmente também 

as há. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vivem dois cidadãos uma situação extremamente grave e lamentável num terreno 

municipal, ao frio, com ratos e outra bicharada, em condições desumanas. --------------------------  

 ----------- Até quando Sr. Presidente esta situação se vai manter. ---------------------------------------  

 ----------- Não tem o Município casas que permitam dar algum conforto a estes cidadãos? Sr. 

Presidente se não existem casas disponíveis comprem-se mais algumas pois dinheiro não falta 
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pelo que lemos quanto à situação financeira que nos é apresentada documentalmente e pelo que 

é transmitido e divulgado por alguns órgãos de comunicação social de que o Município de 

Odemira tem a melhor situação financeira a nível do Alentejo e uma das melhores do País. ------  

 ---------- Será que o Sr. Presidente nos vai informar que o assunto está já a ser resolvido, que os 

serviços sociais do Município já conhecem a situação e que até já foi apresentada uma 

candidatura ao Programa “1º DIREITO” para a resolução dos casos. ---------------------------------  

 ---------- Ficaríamos muito satisfeitos se o Sr. Presidente garantisse aqui hoje que este caso, vai 

deixar de existir de imediato e a verdadeira solidariedade vai existir no concreto. ------------------  

 ---------- 2ª PERGUNTA – Sr. Presidente para além do que referimos no requerimento que 

apresentámos sobre o encerramento da Residência para Estudantes, estão hoje funcionários 

naquele edifício quase “aprisionados” e “castigados” como se estivessem a cumprir uma pena 

por crimes que não cometeram. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabem as Senhoras e Senhores membros desta Assembleia que aqueles funcionários 

cumprem as suas horas normais como funcionários públicos que o são, mas há mais de um ano 

que não podem ir à casa de banho, têm de andar às escuras, estar ao frio, pois a Câmara cortou 

a água e alguém mandou cortar a eletricidade. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Até quando continuamos a assistir a esta triste realidade? -----------------------------------  

 ---------- Estes cidadãos esperam solidariedade e a resolução desta situação lamentável, pois 

está em causa a sua dignidade, o respeito e o direito de cidadania a que têm direito. ---------------  

 ---------- Sr. Presidente que contactos ou diálogo foi estabelecido pelo Senhor ou pela Vereação 

quando mandaram proceder ao corte da água com os responsáveis pela Residência de 

Estudantes, do Ministério ou Departamento Regional ou Central da Educação? --------------------  

 ---------- Merecem estes cidadãos continuarem a ser tratados desta forma? --------------------------  

 ---------- 3ª PERGUNTA – Sr. Presidente são várias as pessoas que se nos dirigem com faturas 

do Município referentes ao abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de 
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resíduos sólidos, onde durante o ano findo algumas vezes o período de faturação foi superior a 

30 dias, violando assim o Regulamento municipal aprovado pela Assembleia Municipal que 

expressa no seu articulado que esse período é de 30 dias. -----------------------------------------------  

 ----------- Também no Regulamento está prevista a metodologia em caso de não leitura para que 

o cidadão não seja prejudicado ou beneficiado, conforme prevê o Regulamento. -------------------  

 ----------- Têm sido várias as reclamações quanto a esta questão apresentadas aos serviços, mas 

tudo continua na mesma e sem o tratamento adequado. Porquê? --------------------------------------  

 ----------- Há cidadãos que quando recebem o documento para pagar só têm surpresas, pois o 

valor a pagar é muitíssimo superior ao que devia ser cobrado. -----------------------------------------  

 ----------- Esta alteração provoca um pagamento superior pelos munícipes, devido à alteração de 

escalão, sendo normalmente as famílias com dificuldades as mais prejudicadas. -------------------  

 ----------- Até quando Sr. Presidente têm os cidadãos de esperar pela correção desta situação e 

passem a usar-se métodos que não violem as regras estabelecidas? -----------------------------------  

 ----------- 4ª PERGUNTA - Senhor Presidente existem imensos prédios urbanos onde não há 

consumos de água, nem utilização de águas residuais ou resíduos sólidos, mas a faturação 

emitida é cobrado pelo Município um valor de Tarifa da Componente fixa. -------------------------  

 ----------- Porque nos têm solicitado alguns Munícipes informação se são devidas as Tarifas 

referidas, dado não existir qualquer consumo ou utilização, solicitamos que o Sr. Presidente 

informe se é legal esta cobrança aos Munícipes? Caso assim o entenda solicitamos que nos seja 

fornecida a fundamentação legal pela cobrança destas tarifas. -----------------------------------------  

 ----------- 5ª PERGUNTA – Sr. Presidente solicitou o eleito da CDU na sessão da Assembleia 

de Freguesia de Boavista dos Pinheiros do passado dia 21 de Dezembro esclarecimento sobre a 

inscrição orçamental de 90 mil euros a receber do Município para execução da “Praça Pública”, 

sendo a previsão de gastos de 65 mil euros para o ano de 2018 e 25 mil euros em 2019 referente 

ao Projeto do Orçamento Participativo do ano de 2014 cujo valor aprovado foi de 100 mil 
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euros. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso eleito gostaria de conhecer (e pelos vistos todos os eleitos de Boavista dos 

Pinheiros e população) o projeto e também pretendiam saber a razão de não puderem inscrever 

em orçamento os restantes 10 mil euros, pois a resposta a estas questões informou o Sr. 

Presidente da Junta é que o Sr. Presidente da Câmara é que a poderia prestar, pelo que 

solicitamos essa informação.---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelas razões referidas Sr. Presidente solicitamos que nos forneça uma cópia do projeto 

ou envie à Junta de Freguesia para que todos os elementos incluindo a Assembleia de Freguesia 

o possam apreciar e explique SFF a razão do que se passa com os 10 mil euros, que a Junta diz 

não poder inscrever no seu orçamento. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6ª PERGUNTA – Sr. Presidente há algum tempo que a maioria das freguesias se 

queixam que não têm funcionários do quadro, contratados ou prestadores de serviço pagos pelo 

Município ao seu serviço. Diz-se. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para que de vez este assunto fique esclarecido e transparente, solicitamos que o Sr. 

Presidente nos esclareça concretamente. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não sendo possível dar-nos esse cabal esclarecimento, solicitamos que nos mande 

entregar uma relação com o Pessoal ao serviço em cada freguesia, referindo as funções que os 

mesmos desempenham. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7ª PERGUNTA – Sr. Presidente por último perante a informação prestada pela 

administração da AGDA na reunião de Câmara da semana passada, perante a dúvida levantada 

pelo ex-Vereador da CDU Sr. Eng.º Jaime, o qual questionou sobre a construção projetada para 

a ETAR de S. Teotónio, cujo projeto previa responder no tratamento de águas residuais para 

3.300 habitantes quando atualmente esse número de habitantes está ultrapassado em muito, 

também o Sr. Presidente ter ficado perplexo perante essa situação. -----------------------------------  

 ---------- Perguntamos aceita o Senhor Presidente da Câmara que se vá construir uma ETAR 
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que antes de ser construída já não responde às necessidades da população existente? --------------  

 ----------- Aceita o Sr. Presidente a simples razão invocada pela AGDA de que o novo projeto 

ou a sua remodelação iria atrasar o avanço da obra? -----------------------------------------------------  

 ----------- E se no Programa Operacional tiverem conhecimento desta desagradável situação 

quem justificará uma obra que á partida é deficitária? ---------------------------------------------------  

 ----------- Será que o dinheiro público e dos fundos comunitários não têm de ser rigorosamente 

bem aplicados?”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis Nogueira que, em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou o REQUERIMENTO que seguidamente se transcrevem na 

íntegra: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ----------------------------------------- REQUERIMENTO -------------------------------------------------  

 ----------- Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 15 de Novembro que visa 

conferir uma maior descentralização administrativa, foram transferidas para as Câmaras 

Municipais competências dos Governos Civis, em matéria consultiva, informativa e de 

licenciamento em diversas atividades, inclusive as relacionadas com o uso do fogo. ---------------  

 ----------- O Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de Agosto, veio estabelecer o regime jurídico da atividade de 

realização de fogueiras e queimadas quanto às competências do seu licenciamento. Contudo, de 

acordo com o estabelecido pela republicação do quadro legal, pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28 de Junho com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, que define 

o Sistema Nacional de Prevenção e Proteção Florestal Contra Incêndios, e, porque foram 
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criados condicionalismos ao uso do fogo, tornou-se pertinente a elaboração de regulamentos 

para a realização de queimadas, queima de sobrantes resultantes de atividades agro-florestais, 

fogueiras, fogo técnico, fogo-de-artifício. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A limpeza de terrenos privados situados em espaços urbanos e urbanizáveis, reveste-

se de grande importância, tendo em conta as situações existentes e conhecidas, pondo-se assim 

em causa a segurança e a proteção de pessoas e bens. ---------------------------------------------------  

 ---------- O Governo através do Orçamento de Estado (Lei nº 114/2017) estabeleceu um prazo 

de limpeza de terrenos (Março) junto de edificações confinantes com habitações, estaleiros, 

armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, aos proprietários, arrendatários, 

usufrutuários ou entidades que detenham esses terrenos, findo o qual serão aplicadas multas ou 

coimas e as autarquias procederão a essas limpezas, até final de Maio, substituindo os 

proprietários ou arrendatários ou não o efetuando serão penalizadas com a redução de 20% do 

FEF. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para que nos sejam prestados os devidos esclarecimentos pelo Senhor Presidente da 

Câmara:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Requeremos que o Senhor Presidente nos esclareça se existe algum Regulamento 

Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados, pois nada consta no “sítio” do 

Município. Caso exista solicitamos cópia do mesmo. ---------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Solicitamos informação se já foi efetuado algum levantamento das situações 

existentes no nosso Concelho, pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, perante as 

necessidades de limpezas de terrenos nos termos das normas definidas pela legislação que o 

Governo através do Orçamento de Estado aprovou. -----------------------------------------------------  

 ---------- Existindo esse levantamento requeremos que nos seja disponibilizada uma cópia do 

mesmo. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Se está previsto para este período determinado e anunciado pelo Governo, 



-46- 

23-02-2018 

intervenções de limpeza de terrenos pelos serviços Municipais de Proteção Civil nos nossos 

aglomerados populacionais. Em caso afirmativo, quais e qual a previsão dessas intervenções? --  

 ----------- 4 – Pelas situações vividas no nosso País e as graves consequências que todos 

recordamos, perguntamos se existe algum conjunto de iniciativas de informação junto da nossa 

população, em que locais e datas?---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 – Que medidas estão previstas realizar em diversas estradas e caminhos municipais 

em bermas, valetas e taludes onde a vegetação há muito tempo não é tratada e constituindo até 

um perigo para pessoas e bens? -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6 – Se já estão programadas limpezas nos terrenos municipais e confinantes, 

nomeadamente junto da Vila de Odemira, Boavista dos Pinheiros, Vila Nova de Milfontes entre 

outros? --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo que, em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou dois documentos que que seguidamente se transcrevem na 

íntegra: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. SAUDAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER - DIA DE LUTA POR 

MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO -------------------------------------------  

 ----------- Passados mais de cem anos da proposta de criação do Dia Internacional da Mulher por 

Clara Zetkin, nome incontornável da defesa dos direitos das mulheres e da sua emancipação, 

aquando 2.ª Conferência Internacional de Mulheres, realizada em Copenhaga, e mais de 
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quarenta anos desde que a ONU declarou oficialmente o 8 de Março como Dia Internacional da 

Mulher, continua a fazer todo o sentido celebrar este dia e homenagear todas as mulheres que 

lutam por melhores condições de vida e de trabalho. ----------------------------------------------------  

 ---------- Em Portugal, no decorrer do século XX, inúmeras foram as lutas das mulheres e 

muitas as suas conquistas, sobretudo e especialmente, após o 25 de Abril de 1974, “o dia inicial 

inteiro e limpo”, nas belas palavras de Sophia de Mello Breyner, das quais se destacam o 

direito à igualdade na família, no trabalho, na participação social, política, cultural e desportiva 

e no acesso ao ensino e à saúde. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Já no século XXI, no ano de 2007, após o Referendo de 11 de Fevereiro, as mulheres 

viram consagrada na lei uma antiga aspiração: a despenalização da interrupção voluntária da 

gravidez.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- São de destacar as conquistas mais recentes que beneficiam também as mulheres, 

como a reposição do horário de trabalho das 35 horas na Administração Pública, a reposição 

dos feriados nacionais, o pagamento integral dos subsídios de férias e de Natal ou o aumento do 

salário mínimo nacional, neste caso insuficiente, devido ao aumento do custo de vida.------------  

 ---------- Como não podia deixar de ser, relembramos o recente despedimento coletivo que 

deixou no desemprego centenas de trabalhadoras têxteis da antiga Triumph/Gramax e da Ricon. 

A todas estas mulheres, enviamos uma palavra amiga de solidariedade e de confiança num 

futuro melhor e acreditamos que a luta que têm desenvolvido dará frutos a todas, bem como às 

suas famílias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As políticas de direita, levadas a cabo pelos sucessivos governos, têm imposto difíceis 

condições de vida e limitado a conquista de direitos, por isso é premente que no dia 8 de Março 

as MULHERES se LEVANTEM e LUTEM pela garantia do acesso ao emprego com direitos; 

pelo fim das desigualdades salariais, do desemprego e da precariedade; pela melhoria da 

qualidade de vida e justa repartição de rendimentos; pela garantia da livre maternidade e do 
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acesso à saúde; pelo combate à violência; pelo reforço da sua participação social e política. -----  

 ----------- Não esquecemos as mulheres que em muitos países são vítimas de abusos sexuais, da 

guerra e da fome e deixamos um apelo à paz, cooperação e solidariedade entre os povos. --------  

 ----------- A Igualdade e Justiça Social no presente, com FUTURO são possíveis! ------------------  

 ----------- Vamos exigir uma verdadeira política de Igualdade! -----------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera 

saudar e homenagear todas as mulheres que lutam pela defesa dos seus direitos, por melhores 

condições de vida e de trabalho. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de Fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal, -------------------------------------------------  

 ----------- NOTA: - Esta Saudação deve ser enviada para: -----------------------------------------------  

 -----------  - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género-----------------------------------------  

 -----------  - MDM – Movimento Democrático de Mulheres”. -------------------------------------------  

 ----------- 2. REQUERIMENTO ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ----------------------------------------- REQUERIMENTO -------------------------------------------------  

 ----------- No dia da inauguração do Parque Infantil e Espaço de Lazer em Campo Redondo, 

localidade da freguesia de Colos, a dada altura do discurso do Senhor Presidente da Câmara e 

candidato às Eleições Autárquicas ouviram-se as palavras que tentamos reproduzir: “A partir de 

agora, a população do concelho de Odemira irá habituar-se a ver surgir espaços como este, pois 

as grandes obras, como o saneamento básico ou as estradas, praticamente estão concluídas”. 

Estas palavras suscitam admiração e abrem a janela para a possibilidade de velhas aspirações 
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finalmente se concretizarem, pois há muito que estão previstos jardins, parques e espaços de 

lazer em bairros e localidades do nosso Concelho.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Na Vila de Colos, quando o loteamento do Bairro da Eira da Lagoa se realizou, a 

Câmara Municipal ficou detentora de parcelas de terreno, que ladeiam parte da atual Rua n.º 2, 

destinadas a espaços verdes com pequenos equipamentos. Passados 20 anos (muitos dos filhos 

do bairro já são adultos!), esses terrenos continuam por ajardinar e/ou converter em espaços de 

lazer. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acresce o facto dos mesmos se encontrarem junto à Escola Básica Aviador Brito 

Paes, não oferecerem uma vista agradável para a população ou para a comunidade escolar, e até 

constituírem algum perigo, devido aos detritos ali depositados e ao seu débil estado de 

conservação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Junto ao referido Bairro da Eira da Lagoa e da Escola existe um terreno privado, sem 

qualquer construção, que foi urbanizado e infraestruturado, mas abandonado e agora em estado 

deplorável e vandalizado. Além da destruição dos muretes para contadores de água e 

eletricidade e dos passeios, a vegetação espontânea que ali cresceu é visível e mostra o 

abandono a que se chegou naquela urbanização. Também se verifica a existência de pelo menos 

um buraco, de tamanho mais ou menos considerável, no passeio mais próximo da Escola e a 

possibilidade de haver tampas de esgotos deslocadas. ---------------------------------------------------  

 ---------- Este terreno é atravessado por um canal de escoamento de águas pluviais, construído 

aquando da sua urbanização, que se encontra coberto pela vegetação e aparenta estar obstruído, 

o que também poderá constituir algum perigo, em caso de incêndio ou, pelo contrário, de 

chuvas torrenciais, uma vez que confina perto da Escola. -----------------------------------------------  

 ---------- Como se percebe, este espaço no seu todo configura algum perigo para a população, 

em especial para a população estudantil. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A preocupação e o descontentamento evidenciados por moradores do referido bairro e 
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de outros populares relativamente aos assuntos acima expostos e a possibilidade de perigo para 

pessoas e bens, leva a que os eleitos da CDU requeiram os seguintes esclarecimentos ao Senhor 

Presidente da Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 – Por que motivo as parcelas de terreno, na Rua n.º 2, do Bairro da Eira da Lagoa, 

continuam por ajardinar e/ou converter em espaços de lazer? ------------------------------------------  

 ----------- 2 – Existe algum projeto para os terrenos que ladeiam parte da Rua n.º 2? Existindo, 

requeremos que nos seja disponibilizada cópia do mesmo. ---------------------------------------------  

 ----------- 3 – Em caso negativo, está prevista a curto prazo pelo menos a limpeza desses 

terrenos?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4  – Considerando que o terreno privado contíguo ao Bairro da Eira da Lagoa e 

próximo da Escola configura algum perigo para a população e para a comunidade escolar, vai o 

executivo municipal tomar as medidas imediatas que o caso exige, nomeadamente de limpeza? -  

 ----------- 5 – O canal de escoamento de águas pluviais, embora em terreno privado, encontra-se 

na área urbana da Vila de Colos e como desconhecemos se é uma competência do Município 

ou uma competência descentralizada na Junta de Freguesia, solicitamos que nos esclareçam a 

quem compete realizar a limpeza e se a mesma está prevista para breve? ----------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal” ------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso, que em nome dos Eleitos pelo Partido Socialista 

apresentou a Moção que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- MOÇÃO ---------------------------------------------------------  

 ------------------- CENTROS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS ---------------------------  
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 ---------- A Assembleia Municipal, face ao pacote medidas anunciadas pelo Governo no 

passado mês de janeiro, no sentido de introduzir a inspeção de motociclos com cilindrada 

superior a 250cc e aumentar os custos com as Inspeções de Veículos, vêm por este meio 

apresentar algumas preocupações e propor uma revisão urgente à Lei 11/2011, de 26 de abril. --  

 ----------  - Considerando que Odemira é o maior concelho do país, com uma área de 1721 

km2, onde da sede de concelho dista 55 km do Centro de Inspeções de Veículos mais próximo, 

em Sines, distrito de Setúbal, e 58 km do Centro de Inspeções de Veículos de Castro Verde, 

distrito de Beja; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Considerando que a viagem, imposta legislativamente, mais curta a um Centro de 

Inspeções de Veículos para um residente na sede de concelho, é de pelo menos 110 km para a 

realização da obrigatória inspeção periódica; -------------------------------------------------------------  

 ----------  - Considerando que uma deslocação a um Centro de Inspeções de Veículos tem ainda 

um custo monetário de combustível associado que é superior ao custo da taxa de inspeção 

cobrada;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Considerando que para este ano de 2018 houve um acréscimo, em média, de 1,23% 

para inspecionar veículos, representando assim um custo de 25,27€ para um automóvel e de 

12,72€ para um motociclo, aos quais ainda acresce IVA à taxa em vigor (23%); -------------------  

 ----------  - Considerando que está previsto no primeiro semestre de 2018 a implementação do 

Decreto-Lei n.º133/2012 de 11 de Julho, que obriga à inspeção de motociclos, triciclos e 

quadriciclos com motorização igual ou superior a 250cc; -----------------------------------------------  

 ----------  - Considerando que esta medida recente representará um acréscimo considerável de 

afluência aos Centros de Inspeções de Veículos, que neste momento já se encontram com um 

tempo de espera considerável; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Considerando que os Odemirenses, já penalizados nas distâncias a percorrer no 

acesso à saúde, à justiça, às boas acessibilidades, não podem continuar a ser também 
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penalizandos no acesso a este serviço de inspeção periódica obrigatória; ----------------------------  

 -----------  - Considerando que esta medida de elementar justiça para com os cidadãos 

Odemirenses não acarreta quaisquer custos para o erário público; -------------------------------------  

 ----------- Vêm os Eleitos nesta Assembleia Municipal propor, com carácter de máxima urgência 

a revisão à atual legislação com a criação de uma alínea e) do artigo 2º, da Lei 11/2011, de 26 

de abril na sua atual redação, com a seguinte conteúdo: -------------------------------------------------  

 -----------  - e) Pode ainda ser autorizada a abertura de um centro de inspeção técnica de veículos 

em qualquer concelho com mais de 20 000 eleitores desde que a sede do concelho em causa 

diste mais de 50 km de um centro de inspeções. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos práticos, prevê-se que esta proposta de alteração à Lei 11/2011, de 26 de 

abril abranja um numero inferior a 12 concelhos (tendo em conta a distancia de 50 km de um 

CIV), pois é este o numero dos concelhos do pais com mais de 20.000 eleitores e sem CIV, 

conforme consta do quadro previsto no n.º 9 do artigo 6.º da mesma Lei. ----------------------------  

 ----------- A presente moção deve ser enviada para: -------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da República; ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------  

 -----------  - Primeiro Ministro; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa; -----------------------------  

 -----------  - Ministro da Administração Interna; -----------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território; --------------------------------------  

 -----------  - Ministro da Economia; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Comunicação Social. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho para reforçar o apelo efetuado pela Senhora 
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Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare relativamente à necessidade de se efetuar a 

intervenção no Posto da GNR de Sabóia, uma vez que por questões profissionais deslocou-se 

àquelas instalações e ficou surpreendido com as condições de trabalho e de pernoita daqueles 

militares. Referiu ainda que tinha conhecimento que o Município de Odemira colaborou no 

arranjo do telhado, no entanto, considerava que se não fossem efetuadas as intervenções de 

melhoramento poderia estar em causa a segurança da população de Sabóia e da restante área de 

cobertura do referido Posto. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente alertou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de tentar 

inteirar-se do atual funcionamento do Serviço de Finanças de Odemira que tem tido alguma 

dificuldade em termos de pessoal, com impacto direto no atendimento dos utentes, causando 

grandes transtornos especialmente às pessoas que se deslocam das freguesias à sede do 

concelho, bem como no cumprimento de pagamentos de impostos por parte dos cidadãos e das 

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

 ---------- Sugeriu ainda, dada a crescente solicitação à Assembleia Municipal para 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal em diversas matérias, designadamente 

empresas de instalação de painéis solares, que seria importante que, previamente à tomada de 

decisão, fosse efetuada pelas empresas promotoras dos pedidos uma apresentação aos membros 

da Assembleia Municipal, até para esclarecimento de questões pontuais sobre os pedidos. -------  

 ---------- Alertou ainda para o facto de recorrentemente nas intervenções efetuadas nas sessões 

da Assembleia Municipal serem apresentadas questões justificadas de uma forma genérica, 

especialmente utilizando a expressão “…as pessoas queixam-se…”. Discordando desta forma 

de abordar os assuntos apresentados, o Senhor Manuel Coelho sugeriu que as situações fossem 

apresentadas de uma forma concreta e com a apresentação de documentos. -------------------------  

 ---------- Por último, alertou para o elevado número de questões feitas através de Requerimento 

ou não durante as sessões da Assembleia Municipal, as quais poderiam ser efetuadas 
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diretamente através dos serviços ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, podendo 

posteriormente apenas ser dado conhecimento da resposta aos membros da Assembleia 

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

 ----------- A Senhora Maria da Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve, informou que na sequência de uma análise efetuada a um poço na sua freguesia, 

constaram que a água continha bactérias. Uma vez que algumas zonas da sua freguesia ainda 

não têm água abastecida pela rede pública, apelou para que fosse construída a respetiva rede o 

mais breve possível, atendendo à qualidade da água existentes nos poços. ---------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Florival Silvestre, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que em nome dos Eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentou o 

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

 ----------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ----------------------------------------- REQUERIMENTO -------------------------------------------------  

 ----------- O Tribunal Constitucional declarou a vários Municípios do nosso País a 

“inconstitucionalidade” da Taxa Municipal de Proteção Civil, considerando que a mesma se 

reveste como tendo a figura de aplicação de um “imposto” aos cidadãos e às empresas, cuja 

competência apenas está atribuída ao Governo, passando pela sua aprovação na Assembleia da 

República. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sabemos que o Município não aplicou até hoje a cobrança da Taxa aos Munícipes, 

mas sim às empresas, conforme disse o Senhor Presidente da Câmara numa sessão desta 

Assembleia, mas tendo já arrecadado algumas verbas e prevendo-se arrecadar outras, conforme 

consta no Orçamento deste ano (2018). --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pelas razões referidas requeremos que o Senhor Presidente da Câmara nos informe: ---  

 ---------- 1 - Se está prevista a revogação do Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil 

para quando? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Se está prevista a restituição das importâncias cobradas desde o seu início, anos de 

2015, 2016 e 2017? --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. -----------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que no Bairro dos Pinheiros, em Vale de Santiago, junto à Estrada 

Municipal número quinhentos e dezoito, existia mau cheiro devido ao facto de os esgotos ainda 

não estarem concluídos, pelo que questionou qual a solução que poderiam implementar até à 

construção da estação elevatória. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que referindo-se à Moção sobre a Saúde e tendo 

em conta que atualmente existe diálogo com o Ministério da Saúde, considerou que seria 

importante alertar o senhor Presidente da Câmara Municipal para as seguintes questões que 

deveriam também ser apresentadas superiormente: ------------------------------------------------------  

 ---------- “ – Somos o único concelho e urgência que não possui um sistema de Triagem de 

Manchester, o que significa que o atendimento não é feito por prioridades, mas por tempo de 

espera, o que é inaceitável; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Somos obrigados legalmente a ter na sala de urgência um ventilador e nós não 

dispomos, porque não há verba; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Módulo de análises também não há e é obrigatório; ---------------------------------------  

 ---------- - - Também não há um gerador; ------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - há depósito de cadáveres na arrecadação do Centro de Saúde de Odemira, o que é 

uma ilegalidade e um problema de saúde publica. --------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que muito tem sido feito ao nível dos cuidados de saúde primários e 

continuados, mas nas urgências não e relembrou que o concelho de Odemira estava muito 

distante dos hospitais de referência. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, que informou que o projeto do Orçamento Participativo da Boavista dos Pinheiros já 

se encontrava na Junta de Freguesia, porque esteve para consulta e recolha de orçamentos, 

estando tudo pronto para ser apresentado na próxima sessão da Assembleia de Freguesia e ao 

representante da Coligação Democrática Unitária que, embora não seja da sua freguesia, é com 

agrado que constata o seu interesse. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz, que em nome dos Eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou o REQUERIMENTO que seguidamente se transcrevem na 

íntegra: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos abaixo assinados, nos termos do regimento e das atribuições e 

competências que por lei lhe são conferidas, apresentam o seguinte: ---------------------------------  

 ----------------------------------------- REQUERIMENTO -------------------------------------------------  

 ----------- Os cidadãos do Concelho de Odemira na última década têm sido votados ao 

esquecimento e abandono pelos sucessivos governos e pela irresponsabilidade e falta de 

respeito democrático por parte dos gestores que governam esta Região e este Concelho, na área 

da saúde.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fecharam escolas primárias, fecharam extensões de saúde, fecharam postos da GNR, 

eliminaram Juntas de Freguesia, acabaram serviços públicos fundamentais, esvaziaram outros, 
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estradas nacionais abandonadas, mais de um milhar de cidadãos que não têm médicos de 

família. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com o interior do concelho envelhecido e votado ao abandono, o suicídio no interior é 

infelizmente uma realidade, tendo os maiores índices do País. A juventude sem trabalho, sem 

futuro, foge procurando a sobrevivência longe da sua terra que os viu nascer. ----------------------  

 ---------- Apesar da imagem que acabamos de retratar, queremos aqui continuar a viver, mas 

exigimos que sejam tomadas algumas medidas urgentes que diminuam o risco em que vivemos 

diariamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabem V.Exas. que o Centro de Saúde de Odemira não tem um simples gerador que 

possibilite produzir energia para poderem ter meios para socorrer os cidadãos que ali têm de se 

deslocar, quando a EDP falha o fornecimento da energia? ----------------------------------------------  

 ---------- No inverno é muito habitual haver dias que não temos energia elétrica e por vezes 

durante horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando é que a instalação de um simples gerador vai ser resolvida? ----------------------  

 ---------- Sabem V.Exas que em caso de intempérie, como a ocorrida em 1997 o único acesso 

ao Centro de Saúde encontra-se em leito de cheia? ------------------------------------------------------  

 ---------- Há 20 anos pela ocorrência vivida detetou-se esta situação e passados estes anos está 

ainda por resolver esta situação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quando teremos esta situação acautelada e resolvida? ---------------------------------------  

 ---------- Pelas razões que preocupam os Odemirenses diariamente, solicitamos os bons ofícios 

do Senhor Presidente da Câmara para que obtenha rapidamente uma resposta a estas 

lamentáveis situações junto do Ministério da Saúde ou de quem o Senhor Presidente entender 

que melhor possa esclarecer esta lamentável situação e ponha fim a esta triste realidade. ---------  

 ---------- Odemira, 23 de fevereiro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. -----------------------------------------------  
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 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que, nos termos do 

Regimento da Assembleia Municipal, será dado o devido encaminhamento do Requerimento 

em apreço para o Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira foi deliberado por consenso prolongar os trabalhos mais trinta minutos. -  

 ----------- Seguidamente interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que 

a resposta aos Requerimentos apresentados pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária na 

última sessão ordinária seria, no momento, entregue em papel à respetiva bancada, através da 

Mesa da Assembleia Municipal. No entanto, da mesma forma que ouviu a leitura do 

Requerimentos, também gostaria de responder aos mesmos em sessão, para que constasse em 

ata, porque os Requerimentos poderiam ter sido apenas entregues à Mesa, não tendo sido essa a 

opção dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. Alertou ainda para o facto de aquele tipo 

de opção levará ao prolongamento sucessivo das sessões da Assembleia Municipal.---------------  

 ----------- Nessa conformidade o Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou a leitura das 

respostas aos Requerimentos apresentados pelos Eleitos da Coligação Democrática Unitária, 

cujo texto seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Resposta ao Requerimento sobre abastecimento de água a S. Luís -----------------  

 ----------- 1- Afirma a CDU: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A população de S. Luís, Vale Bejinha, Carrasqueira tem direito a usufruir de água 

para consumo humano com qualidade e em quantidade. ------------------------------------------------  

 ----------- Esteve previsto a construção de uma conduta adutora trazendo água do Concelho de 

Santiago de Cacém, nos termos do acordo com a AMGAP, servindo várias povoações no seu 

percurso, estando previsto o início da sua construção em 2014, conforme plano de 

investimentos que nos foi distribuído. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Questão 1: Nada se Fez até os dias de hoje! Porquê? -----------------------------------------  

 ---------- R: A afirmação não corresponde à realidade. Parece querer desconhecer a CDU de 

Odemira o já amplamente noticiado e informado nos relatórios presentes à AM, onde se pode 

ler que “esta empreitada está em concurso”. A prova desta verdade está no presente momento já 

no terreno com o decurso da obra. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 2: Negligência? --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: A questão é colocada pela força política que foi poder em Odemira durante 21 

anos. Porque não resolveram “de vez” o problema? Foi negligência? Nunca os serviços 

municipais de águas, esgotos e resíduos procederam a tal conduta. -----------------------------------  

 ---------- Questão 3: Prioridade a outros investimentos menos urgentes? -----------------------------  

 ---------- As prioridades são sempre discutíveis. Esta é uma obra considerada prioritária desde 

2009, aquando da assinatura do contrato com a AgdA, pelos Municípios associados, cujo 

modelo, plano de trabalhos, cronograma e plano de investimentos mereceu unanimidade na 

CMO e nesta Assembleia Municipal. Posteriormente, entre 2009 e 2014, o plano aprovado 

atrasou consideravelmente em todos os 20 municípios associados, tendo como fundamento 

apresentado pela AgdA a crise financeira e de crédito que o País atravessou e o atraso no 

financiamento do novo quadro comunitário Portugal 2020. Nunca a CMO deixou de pressionar 

a AgdA para a urgência deste investimento, tal como outros essenciais à qualidade de vida 

local. Em 2015, o Contrato de Parceria e de Gestão foram ambos aditados e o Plano de 

Investimentos foi revisto (em todos os 20 municípios) e sujeito a aprovação dos órgãos 

municipais, tendo sido aprovado no coletivo da Câmara em 20/08/2015 e na sessão ordinária da 

AM de 11/09/2015, ambas as votações com o voto favorável da CDU, estando esta obra 

atualmente em curso. Pelos argumentos apresentados, parece que a CDU de Odemira 

desconhece a existência do que ela própria aprovou, ou seja, a revisão do plano de 

investimentos, cujas cópias foram na altura distribuídas e explicadas em AM. ----------------------  
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 ----------- Questão 4: Foi estudada a hipótese de saída de água tratada pela ETA que serve o 

Cruzamento de Almograve, Longueira e Almograve, atravessando o Rio Mira e servindo 

Carrasqueira, Vale Bejinha, S. Luís e até talvez Cercal do Alentejo? ---------------------------------  

 ----------- R: Nunca foi estudada esta alternativa. O atravessamento do rio Mira por 

infraestruturas desta natureza está sujeita a avaliação de Impacto ambiental, sendo fortemente 

restringida pelo Plano de Ordenamento do Parque Natural em vigor (POPNSACV – RCM 11-

b/2012), para além dos problemas técnicos e elevados custos associados à sua eventual 

construção, face à exigência de considerável profundidade e extensão para executar o 

atravessamento. Normalmente estes atravessamentos são executados em troços de largura não 

superior a 100 m e baixas profundidades, por razões técnicas e de manutenção, sendo frequente 

a sua amarração em pontes, situação que não tem viabilidade no local. ------------------------------  

 ----------- Questão 5: Que estudos económicos foram realizados? (caso tenham sido realizados 

requeremos 1 cópia) -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Os estudos económicos não existem porque foi escolhida outra opção, bem mais 

económica e fácil de executar e manter, atravessando o rio na ponde de Vila Nova de 

Milfontes, obra essa que foi executada no período de gestão da CDU. Pode até questionar-se, 

porque não tomaram outra opção nessa altura? -----------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmações: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 6: Afirma-se que: Sabendo-se que a atual conduta existente na Ponte sobre o 

Rio Mira já é insuficiente para o abastecimento de Vila Nova de Milfontes e sendo crescente o 

aumento dos consumos da freguesia, com o aumento habitacional dos aglomerados existentes, 

Questionando-se; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para quando está prevista a construção ou substituição da conduta existente na ponte 

sobre o Rio Mira para que em Vila Nova de Milfontes não vá faltar o abastecimento de água? 

... ou estaremos perante outros interesses? -----------------------------------------------------------------  



-61- 

23-02-2018 

 ---------- R: Não há quaisquer outros interesses. Porém, quem levanta a dúvida deverá ser 

objetivo e preciso no apontar (e não insinuar) de que “interesses” se tratam. ------------------------  

 ---------- Mais, a ligação de água da ETA de Longueira a Vila Nova de Milfontes sempre 

esteve prevista deste o projeto e que mandado executar pela gestão CDU nos anos 90. A ETA 

previu essa capacidade e tem inclusive uma saída autónoma para esse fim, prevendo-se desde 

então o encerramento da ETA de Vila Formosa, utilizando apenas o depósito como 

armazenamento e regularização de pressão. A conduta colocada na ponte foi revisitava e 

mantida aquando da recente obra na ponte realizada pelo então EP. A conduta foi construída 

em Ferro Fundido, está devidamente protegida e tem capacidade suficiente para aduzir água a 

50.000 habitantes. Tal facto decorre da existência de 3 Reservatórios de abastecimento (2 

construídos entre 1997 e 2000) e um novo construído pela AgdA entre 2015 e 2017), com 

capacidade total de 4.500 m3, ou seja, a reserva de água á suficiente para 4 dias em pico de 

consumo, pelo que a conduta serve apenas de adutora entre a ETA e estes Reservatórios. --------  

 ---------- A vila e os limítrofes de Vila Nova de Milfontes terão assegurada água quando esta 

solução estiver completa. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contrariamente ao que afirma a CDU, não há quaisquer outros interesses, nem será 

necessário substituir a conduta na ponte de Vila Nova de Milfontes, nem construir nenhuma 

outra sob a ponte nos próximos anos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3- Pedidos de Informação: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- P1 – Qual a data prevista do início das obras necessárias com vista ao abastecimento 

de água à aldeia de S. Luís, Vale Bejinha, Carrasqueira? -----------------------------------------------  

 ---------- R: A obra já foi Consignada e está atualmente em fase de instalação do Estaleiro, 

junto ao Cemitério do Galeado em Vila Nova de Milfontes, tendo um prazo de execução de 1 

ano. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- P2 – Qual o traçado previsto da conduta e qual a fonte base de alimentação dessa 
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conduta?  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: O traçado previsto segue a estrada Municipal EM-532.”. --------------------------------  

 ----------- 2. Resposta ao Requerimento sobre tratamento de esgotos de S. Luís ----------------  

 ----------- 1- Afirma a CDU: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há mais de uma década que a ETAR de S. Luís deixou de funcionar, sendo 

impressionante o cheiro nauseabundo, a presença de mosquitos e o mau estar que os moradores 

dos Bairros próximos sofrem diariamente em suas casas e na rua, pelo abandono a que a mesma 

está votada, situação agravada com a falta de chuva, constituindo esta situação um atentado ao 

ambiente, que urge dar uma resposta eficaz. --------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 1: Qual a data prevista para o início da construção da nova ETAR? -------------  

 ----------- R: Segundo a informação da administração da AgdA, SA, prestada no local, não há 

data prevista para o início de construção da nova ETAR de S. Luís, assim como de 14 novas 

ETAR que aguardam financiamento, aguardando-se a abertura de novo período de candidaturas 

do programa de apoio comunitário POSEUR, previsto para 2018/2019 (sem data marcada). -----  

 ----------- Questão 2: Até ao início da construção da ETAR estão previstas algumas medidas 

imediatas que permitam pôr termo ao mau cheiro existente e a presença dos mosquitos? ---------  

 ----------- R: Em Janeiro de 2018 foram reparado o motor do órgão do sistema de arejamento, 

estando este a funcionar cabalmente desde 17 de Janeiro último, facto comprovado na reunião 

de vistoria realizada em 24 de Janeiro, pelas 15h, com a presença da Srª delegada de saúde, 

Fiscal da APA, administradora da AgdA e técnicos da AgdA e Município de Odemira. -----------  

 ----------- Questão 3: Está prevista a tomada de medidas urgentes para não serem cobradas na 

fatura mensal, aos moradores, as taxas de saneamento de águas residuais por um serviço que 

não lhes está a ser prestado com a qualidade devida e ser-lhes restituído o valor que 

consideramos que tem sido cobrado indevidamente? ----------------------------------------------------  
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 ---------- R: Não está prevista nenhuma medida deste tipo. Historicamente, e podemos recuar 

ao tempo de gestão da CDU na Câmara Municipal, nunca este tipo de medidas foram tomadas. 

Alguém se lembra de ao tempo de gestão da CDU ter sido perdoada a fatura de água aquando 

dos meses de água turva na sede de concelho ou na Zambujeira do mar ou até da falta dela em 

Vila Nova de Milfontes? Apesar dos problemas surgidos com sucessivas avarias no tratamento 

da ETAR de S. Luís, entretanto resolvidos, o Município continuou a assegurar o serviço de 

receção, encaminhamento e tratamento de efluentes, cobrando em todos os serviços uma tarifa 

que é subsidiada pelo orçamento municipal (facto que pode ser comprovado pelos relatórios 

anuais da ERSAR), e assumindo todas as responsabilidades por falhas no serviço final, sujeito a 

coimas, que no caso em apreço não é aplicável aos consumidores, nem ao município, pois a 

responsabilidade da operação da ETAR é da AgdA, SA, embora esta seja participada pelo 

Município de Odemira, que rejeita toda a responsabilidade no atraso verificada na construção 

da nova ETAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A administração da AgdA, garantiu no local que o serviço funcionou com 

regularidade até ao Verão de 2017 (e não desde há 10 anos, como afirma a CDU), tendo-se 

degradado após avarias sucessivas no sistema de arejamento e problemas de operação 

derivados de falhas ao serviço da empresa contratada em Out-Sorcing, para manutenção e 

operação da ETAR.”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Resposta ao Requerimento sobre tratamento de esgotos de Sabóia ----------------  

 ---------- 1- Afirma a CDU: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há muito que a ETAR de Sabóia deixou de funcionar. Os dejetos correm a céu aberto 

para a linha de água e tudo passa pela ETAR sem qualquer tratamento, provocando um cheiro 

nauseabundo e a presença de mosquitos devido ao abandono a que a mesma está votada, 

situação agravada com a falta de chuva, constituindo esta situação um atentado ao ambiente, 

que urge dar uma resposta eficaz. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 1: Qual a data prevista para o início da construção da nova ETAR ou da sua 

Remodelação? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Foi solicitada em 17 de Dezembro de 2017, à AgdA, SA, esta informação, não 

tendo sido rececionada até ao momento a resposta à presente questão. Na reunião da Comissão 

de Parceria da AgdA, SA, realizada na ETA de Monte da Rocha em 08/02/2018, o Presidente 

da Câmara Municipal de Odemira reforçou o pedido de informação, aguardando-se a resposta, 

que será encaminhada à Assembleia Municipal logo que rececionada. -------------------------------  

 ----------- Questão 2: Até ao início da construção da ETAR estão previstas algumas medidas 

imediatas que permitam acabar com o escoamento de dejetos diretamente na linha de água? -----  

 ----------- R: Na suprarreferida reunião, a AgdA, SA, informou que foram beneficiados os 

órgãos de tratamento da ETAR de Sabóia, reforçando a sua capacidade de tratamento, 

afirmando a responsável pela operação dos sistemas que tais descargas não ocorrem, e que só 

em período de avaria o sistema não funcionou devidamente. -------------------------------------------  

 ----------- Questão 3: Está prevista a tomada de medidas urgentes para não serem cobradas na 

fatura mensal, aos moradores, as taxas de saneamento de águas residuais por um serviço que 

não lhes está a ser prestado com a qualidade devida e ser-lhes restituído o valor que 

consideramos que tem sido cobrado indevidamente? ----------------------------------------------------  

 ----------- R: Não está prevista nenhuma medida deste tipo. Historicamente, e podemos recuar 

ao tempo de gestão da CDU na Câmara Municipal, nunca este tipo de medidas foram tomadas. 

Alguém se lembra de ao tempo de gestão da CDU ter sido perdoada a fatura de água aquando 

dos meses de água turva na sede de concelho ou na Zambujeira do mar ou até da falta dela em 

Vila Nova de Milfontes? Apesar dos problemas surgidos com avarias no tratamento da ETAR 

de Sabóia, o Município continuou a assegurar o serviço de receção e encaminhamento e 

tratamento de efluentes, cobrando em todos os serviços uma tarifa que é subsidiada pelo 
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orçamento municipal (facto que pode ser comprovado pelos relatórios anuais da ERSAR), e 

assumindo todas as responsabilidades por falhas no serviço final, sujeito a coimas, que no caso 

em apreço não é aplicável aos consumidores, nem ao município, pois a responsabilidade da 

operação da ETAR é da AgdA, SA, embora esta seja participada pelo Município de Odemira, 

que rejeita toda a responsabilidade no atraso verificada na obra de Remodelação e ampliação da 

ETAR. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A administração da AgdA, garantiu no local que o serviço funcionou com 

regularidade entre avarias do equipamento (não sendo verdade que o sistema funciona sem 

qualquer tratamento, como afirma a CDU), tendo-se degradado após os problemas de operação 

derivados de falhas ao serviço da empresa contratada em Out-Sorcing, para manutenção e 

operação da ETAR.”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Resposta ao Requerimento sobre pedido de extensão de rede de água em 

Cruzamento do Almograve --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1- Afirma a CDU: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há alguns anos, através de um abaixo-assinado elaborado por vários moradores, foi 

requerido ao Sr. Presidente da Câmara, a execução de uma pequena extensão de rede e 

respetivos ramais de água que abasteceriam os vários moradores desde o Cruzamento do 

Almograve, o Restaurante “Nobre”, as várias habitações do lado direito e esquerdo da EN 393, 

a oficina de pintura e bate-chapas Bértolo, até à casa do Sr. Felisberto. ------------------------------  

 ---------- As razões do pedido apresentado devem-se à não existência de rede de esgotos na 

zona, existindo imensas fossas, pelo que a água que os moradores consomem têm origem em 

furos e poços, sendo de má qualidade. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propuseram os moradores contribuir para as despesas desta extensão de rede, não 

tendo sido até hoje, infelizmente, dada qualquer resposta positiva. ------------------------------------  

 ---------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Questão 1: Que estudos foram efetuados pra esta extensão de rede? -----------------------  

 ----------- R: O referido abaixo-assinado remonta a Setembro de 2004, tendo sido alvo de estudo 

e plano de implantação de traçado de condutas, que se Anexa. ----------------------------------------  

 ----------- Questão 2: Quais os custos envolvidos? --------------------------------------------------------  

 ----------- R: À data, os custos envolvidos (sem reposição de pavimentos betuminosos, nas 

travessias necessárias, importava em 40.000€, num traçado de condutas de cerca de 3.000 m, 

maioritariamente a construir ao longo da EN393 na zona do Cruzamento de Almograve. ---------  

 ----------- Questão 3: Qual a razão para que estes moradores não tenham direito a ter acesso à 

distribuição de água domiciliária através da rede que serve o Cruzamento do Almograve? -------  

 ----------- R: A razão principal para a não concretização desta infraestrutura, consta do despacho 

apenso na informação que se Anexa, após reunião com o ICERR/EP (Estadas de Portugal), que 

colocaram obstáculos à colocação de condutas de água ao longo da EN393, tal como em outros 

locais do concelho.”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Resposta ao Requerimento sobre Festival MEO SW – Pedido de 

Esclarecimentos -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1- Afirma a CDU: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na reunião do Executivo Municipal de 03 de Agosto de 2017 apresentou o Sr. 

Presidente da Câmara a Proposta nº23/2017 P – Festival SW 2017 – Apoio Municipal, levando 

para ratificação os apoios prestados para realização do referido festival. Apresentou diversas 

explicações relativamente às razões dos apoios prestados na preparação e realização do Festival 

Sudoeste, cuja responsabilidade pertence única e exclusivamente à organização. -------------------  

 ----------- Porque queremos que todo o processo seja transparente solicitamos que o Sr. 

Presidente da Câmara nos informe; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 1: Quando foi executada a renovação da rede de distribuição de água de S. 
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Teotónio à Estibeira e sua extensão à zona da Casa Branca (servindo 12 habitações vizinhas), 

com ponto de entrega de água potável no recinto do festival (2013)? ---------------------------------  

 ---------- R: A extensão da rede de água à zona da Casa Branca, foi executada em 2013/2014, 

por administração direta do município. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 2 : Quanto custou a extensão de rede e quem suportou esses custos? -----------  

 ---------- R: A presente informação foi presente às Assembleias Municipais nesse período de 

obra, integrando o relatório de atividades da Câmara Municipal fornecido em cada reunião da 

AM, como sucedeu nas Sessões de 30/06/2014 e 26/09/2014, onde se pode ler...” Obra 

realizada por administração direta – Valor do Investimento = 35.600€)”, tendo sido suportada 

pelo MO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 3: Qual o nº de projeto no PPI da extensão de rede e em que ano foi prevista 

esta intervenção?-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: A obra foi executada por administração direta do município, ou seja, não integrou 

o PPI, constando apenas das GOP do respetivo ano. -----------------------------------------------------  

 ---------- Questão 4: Quem suporta anualmente os custos da água consumida na preparação e 

durante o Festival Sudoeste? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Os custos na preparação são assumidos pela organização, contratados diretamente 

à ABM. Os custos do consumo nas zonas de restauração e serviços conexos, foram assumidos 

pelo MO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 5: Se existe contador colocado no recinto, qual é o seu número e quais os 

consumos em cada ano desde que foi instalado o contador de água? ----------------------------------  

 ---------- R: Anexa-se informação relativa aos números e consumos dos contadores colocados 

no local, informação esta extraída do sistema informático municipal. --------------------------------  

 ---------- Questão 6: Está em divida algum consumo de água pela administração do Festival? ---  

 ---------- Em face da ratificação unânime da Câmara Municipal, relativa à informação 
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suprarreferida pela CDU, considera-se que não. ----------------------------------------------------------  

 ----------- 3- Mais solicitam, cópia do projeto da extensão de rede com a localização dos 

contadores e ramais efetuados. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Anexam-se os elementos de planta do traçado e elementos solicitados. Mais, se 

anexa, para relembrar a CDU de Odemira dos apoios prestados durante a sua gestão da Câmara 

à preparação e realização do Festival, cópia de publicação nunca desmentida pelo Presidente de 

Câmara à data – Cláudio Percheiro e atual, membro desta AM, que parece ter perdido alguma 

memória, pois todos nos lembramos que foram cedidos na altura, camiões, máquinas, serviços 

de recolha de lixo e descarga de efluentes nas ETAR do concelho, entre outros, desconhecendo-

se qualquer deliberação de Câmara ou cobrança de Taxas, apoios esses, que agora parecem ser 

excessivos...aos olhos da CDU de Odemira.” -------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Resposta ao Requerimento sobre Aquisições de Serviços – Pedido de 

Justificação ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1- Requerem os eleitos na AM pela CDU, que o Sr. Presidente da Câmara informe 

qual a fundamentação para a contratação na aquisição dos seguintes serviços; ----------------------  

 ----------- Aquisição 1ª Questão: Serviços prestados pela empresa Algar Desentope, Lda pelo 

valor de 34.000 €, quando o município dispõe de equipamentos próprios para executar estes 

trabalhos? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: O Município de Odemira dispõe de uma viatura de desobstrução de coletores e de 

um trator com limpa fossas. As avarias destes equipamentos, especialmente do 1º equipamento 

ocorreu num período da Primavera/Verão de 2017. Em Face dos constrangimentos surgidos, o 

Município de Odemira contratou um serviço externo, que procedeu ao longo do Verão à 

limpeza e desobstrução dos coletores municipais em situações de urgência e para além disso, 

prestou o serviço regular de limpeza das fossas nas praias do concelho, situação que 

anualmente provoca sobrecarga de solicitações (ex : Fossa da Praia de Carvalhal e praia do 
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Almograve – ambas de apoio aos balneários que só funcionam no Verão e que têm de ser 

garantidamente limpas todos os dias, evitando descargas nas praias). --------------------------------  

 ---------- Aquisição 2ª Questão: Serviços de engenharia civil ao Sr. Eng.º Rui Resende, pelo 

valor de 7.600 €, quando o município dispõe de vários engenheiros no quadro de pessoal do 

Município? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: O Município de Odemira dispõe de um quadro técnico limitado, que foi 

consideravelmente reduzido no período 2009-2015. Neste período, saíram da Câmara 

Municipal, a Arquiteta Paisagista (única do quadro) e 3 Engenheiros (ambos da Divisão de 

Rede Viária e Infraestruturas (O Eng.º Francisco, o Eng.º Nuno Serra e a Engª Isabel), entre 

outros quadros qualificados, não tendo sido possível a sua substituição. Neste período, ficou 

esta Divisão, muito limitada na elaboração de projetos e acompanhamento de obras, 

especialmente de conceção e beneficiação de rede viária e arranjos no espaço público. Em Face 

dos constrangimentos gerados, o Município de Odemira contratou um serviço externo na área 

da engenharia, de acompanhamento e fiscalização deste tipo de obras, tal como outros 

municípios vizinhos o fizeram. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquisição 3ª Questão: Serviços de elaboração de projeto de reabilitação da moagem 

de Sabóia, no valor de 50.000 €, ao Sr. Arq.º José Adrião – Soc. unipessoal, Lda., €, quando o 

município dispõe no seu quadro de pessoal de técnicos de qualidade para a elaboração deste 

tipo de projetos? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: O Município de Odemira dispõe de um quadro técnico limitado, que foi 

consideravelmente reduzido no período 2009-2015. Neste período, saíram da Câmara 

Municipal, 3 Arquitetos (O Arq.º José Carlos, Arq.ª Ana Faísco, Arq.ª Sónia Serra), entre 

outros quadros técnicos qualificados, não tendo sido possível a sua substituição. Neste período, 

ficaram estes serviços, muito limitada na elaboração de projetos e acresceram as especialidades 

que atualmente são obrigatórias dos mesmos (Ex: Projetos Térmicos e Acústicos), para os quais 



-70- 

23-02-2018 

não dispõe o MO de técnicos especializados. Perante esta realidade e a sobrecarga de 

solicitações na apreciação de projetos e realização de vistorias, o Município de Odemira 

recorreu nesta situação como em algumas outras, contratando externamente a elaboração do 

projeto completo, incluindo a conceção da solução arquitetónica, tal como outros municípios 

vizinhos o fizeram. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aquisição 4ª Questão: Serviços de elaboração de estudo de impacto económico e 

sócio-cultural do Festival Meo Sudoeste, pelo valor de 19.485 €, ao Instituto Politécnico de 

Beja? ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Desde a primeira edição do Festival do SW (realizada em 1997) que se questiona, 

qual o impacto económico e sócio cultural do Festival na Zambujeira do mar, na freguesia de S. 

Teotónio e no concelho em geral. Todos os anos, a questão volta a ser colocada, e muitas vezes 

pela comunicação social. Neste contexto, que não é novo, foi decidido proceder ao estudo em 

apreço, sendo normal nestas circunstâncias recorrer aos serviços de uma universidade, sendo 

inquestionável que o Instituto Politécnico de Beja é uma instituição de referência no Distrito de 

Beja neste domínio, e como tal, o Município de Odemira recorreu nesta situação, que não em 

todas (temos prestações de serviços com o IST, com a Univ. Nova de Lisboa e com a 

Universidade de Évora, entre outras) à contratando externa da elaboração do suprarreferido 

estudo, incluindo a realização de inquéritos locais, tal como em outros estudos e outros 

municípios o têm feito. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Mais, requerem os eleitos na AM pela CDU, que o Sr. Presidente da Câmara lhes 

forneça cópias de(as); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.1- Informações que foram prestadas para a aquisição destes serviços e dos 

despachos ou deliberações das reuniões que autorizaram estas despesas; ----------------------------  

 ----------- R: Anexam-se às presentes respostas a documentação de informação, despachos de 

decisão e procedimentos de contratação. -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2.2- Do Estudo encomendado ao Instituto Politécnico de Beja (se concluído).-----------  

 ---------- R: O Município ainda não dispõe do Estudo, porquanto o mesmo está a decorrer, 

fornecendo um exemplar quando este for concluído e entregue oficialmente.”. ---------------------  

 ---------- Relativamente às questões apresentadas nesta reunião, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou o Senhor João Quaresma que desde o ano de dois mil e dezasseis, por 

iniciativa do Município de Odemira, foi constituído um grupo de trabalho participado por 

várias entidades com responsabilidade na matéria (Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF), Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Direção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Serviço de Proteção da Natureza e do 

Ambiente (SEPNA), bem como outras de âmbito agrícola) que estão a debater as questões 

relacionadas com a atividade agrícola no Perímetro de Rega do Mira e no Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, designadamente no que se refere à monitorização, 

alojamento e responsabilidade de instalação/ desinstalação das unidades. Informou ainda que as 

análises aos solos e água são exigidas por lei no decurso do articulado do próprio Plano de 

Ordenamento do Parque Natural a entidades específicas (ICNF e APA), não devendo ser o 

Município de Odemira a fazê-las. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à prospeção e exploração de petróleo junto a Aljezur informou que a 

CIMAL e todos municípios que a integram manifestaram a sua oposição relativamente àquela 

matéria, embora alguns o tivessem efetuado de uma forma “envergonhada” e isso ficou 

provado na reunião realizada em Loulé, onde apenas esteve presente o Município de Odemira. 

Informou ainda que tem participado em reuniões com várias entidades, com o Senhor 

Secretário de Estado e, bem assim, referiu que na reunião realizada em Loulé foi elaborado um 

documento que será enviado ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Ministros 

do Ambiente e da Economia, e foi decidido solicitar uma audiência ao Primeiro-Ministro com 
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caráter de urgência. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que prospetar não era 

a estratégia do Município de Odemira e não pretendia deixar essa “herança” para o futuro dos 

jovens do concelho. Manifestou o seu apoio às energias renováveis e relembrou que o país 

tinha-se assumido como uma economia descarbonatada, pelo que considerou que aquela 

matéria estava envolta num lobby político ao nível da Assembleia da República. Lamentou 

também que na legislação apenas se considere a consulta aos municípios, não vinculando o 

parecer que no presente caso é unanime contra o furo. --------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões relativas à saúde, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que tinha reunido com o Senhor Ministro da Saúde que se comprometeu a 

visitar o concelho durante o mês de março, a reunir com os autarcas locais e representantes da 

saúde e a estabelecer um programa concreto de ações. --------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou a Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare que a limpeza da ribeira de Luzianes-Gare 

seria incluída no plano de manutenção que no corrente ano conta com muitas solicitações 

prioritárias. Relativamente ao Posto da GNR de Sabóia referiu que a Câmara Municipal tem de 

se interessar por todos os assuntos ou ser o motor da resolução dos problemas que digam 

respeito ao concelho, ponderando sempre a utilização de recursos destinados para as 

competências do Município para resolução de competências do Estado. Relembrou que a obra 

de reparação do telhado no Posto da GNR de Sabóia foi efetuada pelo Estado por insistência da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, pelo que não entende porque não foram efetuados 

os restantes melhoramentos. Nesta conformidade, informou que estava disponível para 

estabelecer parcerias, não aceitando que a responsabilidade da resolução do problema fosse 

apenas da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia. ------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Residência de Estudantes de Odemira referiu que se trata de um problema 

antigo e já houve a intenção do Estado de entregar o edifício à Escola Profissional de Odemira 
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através de um Acordo. Sobre esta questão o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

que estava agendada uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Educação, sobre o 

estado da Escola Secundária de Odemira, mas iria apresentar esta situação também. Por último, 

informou que desconhecia que estivessem duas funcionárias nas instalações da Residencial de 

Estudantes e, bem assim, referiu que o corte no fornecimento da água àquela instalação foi 

solicitado ao Município pelo próprio Ministério. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação às Perguntas efetuadas pelo Senhor Cláudio Percheiro informou 

relativamente à Primeira Pergunta que a situação dos dois cidadãos seria encaminhada para a 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, responsável pelo Pelouro de Ação Social, a qual 

informou que a situação já estava a ser acompanhada pela Segurança Social. Quanto à Terceira 

Pergunta relembrou o Senhor Cláudio Percheiro que enquanto autarca também votou 

favoravelmente o Regulamento Municipal de Abastecimento de Água, onde está inclusa a 

possibilidade de a fatura ser emitida a trinta ou sessenta dias, porque o cálculo é efetuado com 

base no escalão para evitar que o munícipe seja penalizado. Em relação à Quarta Pergunta 

informou que a tarifa fixa dos prédios urbanos é regulamentada pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e aplica-se se existir um contrato. Por último, sobre 

este assunto, referiu que a ERSAR fiscaliza todos os anos o Município de Odemira e emite um 

relatório onde consta que o concelho encontra-se entre trinta a quarenta por cento abaixo do 

custo na cobrança da tarifa da água, ou seja, o sistema de abastecimento de água é subsidiado 

pelo Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, em resposta à Quinta Pergunta o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que a proposta para construção da Praça Pública na Boavista dos Pinheiros, 

vendedora do Orçamento Participativo, foi aprovada com cem mil euros, dos quais dez mil 

euros destinam-se à elaboração do respetivo projeto. Quanto à Sexta Pergunta, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que os dados referentes ao pessoal contratado que se 
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encontra ao serviço das Juntas de Freguesia constam do Relatório do Balanço Social elaborado 

anualmente e enviado para conhecimento da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. ----  

 ----------- Finalmente, em resposta à Sétima Pergunta, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal referiu que a ETAR de São Teotónio entrou em contencioso comunitário por não 

cumprir a legislação e, por esse motivo, passou a ter financiamento garantido no primeiro 

Aviso de Anúncios para zonas com população acima dos dois mil habitantes. A povoação de 

São Teotónio tem dois mil e trezentos habitantes (números oficiais de Censos) e a ETAR está 

dimensionada para cerca de quatro mil habitantes já com horizonte de projeto, pelo que 

considera inoportuno parar o investimento para eventual reprogramação, até porque a ETAR 

está a funcionar sem qualquer problema. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

onde será dada a continuidade do tratamento do ponto número três do Período Antes da Ordem 

do Dia, bem como dos pontos agendados no Período da Ordem do Dia. -----------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que disse que todos deviam repensar o “modus 

operandi” das sessões, ou então alterar o Regimento, porque o mesmo não estava a ser 

cumprido, tendo em conta que o Período Antes da Ordem do Dia deve ter a duração de sessenta 

minutos no máximo. Referiu ainda que até admitia que pudessem desdobrar as sessões em 

reuniões quando os assuntos do Período da Ordem do Dia não tivessem sido todos deliberados, 

mas na presente sessão nem chegaram a entrar nesse Período, o que demonstra que algo está 

errado. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que perguntou se o ponto três do Período Antes 

da Ordem do Dia ficaria suspenso para a próxima reunião, uma vez que não foram apreciados e 

votados os documentos apresentado. Considerou ainda que se os Requerimentos apresentados 

não são apreciados nem votados pela Assembleia Municipal, não faziam sentido estarem a ser 

lidos nas sessões, podendo apenas ser entregues para envio ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal com conhecimento para todos os membros. --------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que referiu que concordava 

com ambas as intervenções, mas considerava que não podia ser coartado às pessoas o direito de 

falar e apresentarem o que quiserem. Relembrou que a Assembleia Municipal era constituída 

por trinta e quatro membros, o que dividido por sessenta minutos corresponde a possibilidade 

de todos falarem durante um vírgula sete minutos, faltando ainda o tempo destinado à 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal para responder às perguntas. Face à 

situação apelou para que todos se debruçassem sobre o modelo de intervenção, inclusivamente 

no seio das próprias bancadas, respeitando o direito dos membros apresentarem questões e o 

direito do Executivo Municipal responder às questões colocadas. -------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 vinte e um 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros 

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

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

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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por encerrada a reunião era uma hora e cinquenta e quatro minutos do dia vinte e quatro de 

fevereiro 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, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


