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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

TRINTA DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -----------------------------------------  

 ---------- Ao trigésimo dia do mês de abril 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 

abril 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 das Atas: -------------------------------------------------  

 ---------- a) Primeira Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 23 de fevereiro de 2018; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Segunda Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal, 

realizada no dia 09 de março de 2018; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Sessão Extraordinária - Assembleia Municipal Jovem, realizada no dia 22 de março 

de 2018.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- a) Ofício n.º 2673, datado de 09/04/2018, enviado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, sobre “Estufas no concelho de Odemira”. ------------------------------------  

 --------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  
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 ----------- 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: Prestação de Contas 2017: apreciação e deliberação. --------------------------  

 ----------- Ponto três: 4.ª Modificação Orçamental - 2018: 2.ª Revisão ao Orçamento da Receita; 

2.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 2.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 

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

 ----------- Ponto quatro: Abertura de Procedimento de Alienação de Lotes de Terreno para 

Construção de Habitação e Comércio destinados a Jovens Empreendedores: apreciação e 

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

 ----------- Ponto cinco: Proposta de nova delimitação da ARU de São Teotónio - Versão 2 e 

revogação da delimitação da ARU de São Teotónio atualmente em vigor: apreciação e 

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

 ----------- Ponto seis: Proposta n.º 6/2018 P - Acordo de Execução – “Limpar Odemira” 2018: 

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

 ----------- Ponto sete: Projeto Life Charcos - Carta de Compromisso: apreciação e deliberação. --  

 ----------- Ponto oito: Aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o Posto de Abastecimento 

do Município de Odemira ao abrigo de Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL: 

Autorização do Compromisso Plurianual. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Aquisição de Serviço de Consultadoria Jurídica na modalidade de 

Contrato de Avença - Renovação de Contrato: Autorização do Compromisso Plurianual. --------  

 ----------- Ponto dez: Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a 

composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico de Odemira – Mandato 

2017/ 2021, nos termos da alínea t) do art.º 4.º das Normas de Funcionamento do referido 

Conselho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Designação de dois cidadãos para integrarem a Comissão de Análise 
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Técnica do Orçamento Participativo 2018, de acordo com o n.º 1 do art.º 10.º das respetivas 

Normas de Funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: Designação de quatro cidadãos eleitores para integrarem a composição 

da comissão alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, de acordo 

com a alínea l) do n.º 1 do art.º 17.º da Lei n.º 142/2015, de 08 de setembro. ------------------------  

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

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e três 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 

Prista Monteiro, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos 

Santos Cunha Duarte, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, 

Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino e Vera Lúcia Montes 

Raposo, e a ausência do Senhor Pedro Alexandre Guerreiro Paleta. ----------------------------------  

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

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

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

Socialista; e Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária.  

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

não se registaram faltas injustificadas: à reunião da Comissão Pró Cidadania realizada no dia 

dezasseis de fevereiro do corrente ano; à primeira reunião da sessão ordinária de fevereiro 

realizada no dia vinte e três de fevereiro do corrente ano; à segunda reunião da sessão ordinária 

de fevereiro realizada no dia nove de março do corrente ano; à sessão extraordinária – 

Assembleia Municipal Jovem – ocorrida no dia vinte e dois de março do corrente ano; e à 

reunião da Comissão Pró Cidadania realizada no passado dia vinte e seis de março. ---------------  

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

 ------------ 1. Registou-se a presença da Senhora Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de 

Milfontes, para questionar se o Município de Odemira tinha previsto algumas medidas 

excecionais para fazer face ao período de verão que se aproxima e à afluência de turistas no 

litoral alentejano, com especial enfoque em Vila Nova de Milfontes, nomeadamente no que se 

refere ao trânsito e estacionamento, recolha de resíduos e aumento do número de contentores, 

limpeza de ruas e eventuais problemas com vandalismo e ruido noturno. A munícipe alertou 

ainda para o facto de os painéis informativos na localidade estarem vandalizados. -----------------  

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

de Odemira tinha especial atenção à época de verão no concelho, particularmente em Vila 

Nova de Milfontes, Almograve e Zambujeira do Mar. Disse ainda que era elaborado 

anualmente um plano que previa para Vila Nova de Milfontes um reforço do circuito de recolha 

de resíduos, bem como do número de pontos de recolha. Informou também que estava em 

elaboração o plano de trânsito que será apresentado à população, o qual contem alguns 

ajustamentos relativamente ao plano em vigor e, bem assim, relembrou que as áreas de 

estacionamento criadas na envolvente do Lar de Idosos vieram reforçar o número de lugares 
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disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou referindo-se às obras efetuadas no âmbito da requalificação 

urbana de Vila Nova de Milfontes, que está por realizar a correção de algumas infraestruturas 

de subsolo que já foram identificadas, mas devido a um contratempo com a coordenação da 

fiscalização e da obra, apenas na próxima semana será realizada a reunião da Sociedade Polis 

Litoral Sudoeste para efetuar o respetivo ponto de situação e programação dos trabalhos. --------  

 ----------- 2. Estiveram presentes nesta sessão os Senhores Raul Gonçalves e Dina Caiado, da 

Direção do Clube Náutico do Litoral Alentejano que se fizeram acompanhar de um grupo de 

atletas, para exporem a situação que o Clube está a passar e solicitarem o apoio do Município 

de Odemira para encontrar uma solução relativa à necessidade de terem um espaço para 

guardarem as embarcações, uma vez que tiveram de sair das instalações que lhe tinham sido 

cedidas, encontrando-se aquelas ao ar livre junto à praia da Franquia. --------------------------------  

 ----------- O Senhor Raul Gonçalves agradeceu ao Município de Odemira pelo apoio que tem 

sido dado à modalidade e relembrou que o Clube Náutico do Litoral Alentejano estava em 

sexto lugar no ranking nacional, num total de sessenta clubes, tendo durante a presente semana 

conseguido apurar um dos atletas para representar Portugal no Festival Olímpico de Juventude 

e dois atletas para estarem presentes na seletiva interna. Apelou ainda para o Município de 

Odemira não se esquecer daquela modalidade que no concelho de Odemira já existe há mais de 

vinte anos e continua a levar o nome de Odemira e de Vila Nova de Milfontes longe. -------------  

 ----------- Informou ainda que o Clube Náutico do Litoral Alentejano teve início no ano de dois 

mil e treze com cerca de seis atletas, no ano de dois mil e catorze já tinham dez atletas e no ano 

passado tinham oitenta e um atletas. Desde a constituição o Clube tinha firmado um acordo 

verbal com o Grupo Duna Parque, sendo que o Clube faria a publicidade do Grupo em troca da 

cedência das instalações e de alguns técnicos, no entanto, passado algum tempo e durante uma 

fase de mudança de direção do Clube Náutico do Litoral Alentejano, o gerente do Grupo Duna 
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Parque veio alterar o acordo verbal e solicitar ao Clube, para além do acordado, o pagamento 

de seis mil euros por ano e, posteriormente, de doze mil euros por ano, o que era incomportável 

para o Clube. Uma vez que o Clube não aceitou aquelas condições o Senhor Gerente do Grupo 

Duna Parque estabeleceu o prazo limite de março do corrente ano para abandonarem as 

instalações.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, o Senhor Raul Gonçalves agradeceu ao Município de Odemira pelo 

esforço desenvolvido para encontrar uma solução para o problema e perguntou sobre o ponto 

de situação das démarches efetuadas nesse sentido. Informou ainda que tinham recebido um e-

mail dos proprietários do terreno onde atualmente se encontram as embarcações a autorizar 

temporariamente o uso do mesmo, até ser encontrada uma resposta. ----------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o Município de 

Odemira definiu a canoagem como uma das modalidades estratégica para o concelho e nos 

últimos anos reforçou o apoio aos clubes, que têm justificado também esse facto através dos 

resultados obtidos, congratulando-os por esse mérito. Referiu que tinha conhecimento dos 

anseios dos clubes de canoagem do concelho que lutam por melhores condições, 

designadamente em termos de instalações e de treinamentos adaptados à competição nacional e 

internacional. Relativamente à preocupação do Clube Náutico do Litoral Alentejano quanto 

inexistência de instalações para guardar o material, informou que a autarquia tinha sido sensível 

a essa questão e reuniu com todos os intervenientes no sentido de encontrarem uma solução, 

mas não houve consenso. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Referiu ainda que não é fácil encontrar instalações disponíveis e adequadas para a 

prática daquela modalidade e que fossem próximas do plano de água e, nesse sentido, dada a 

urgência de uma solução imediata foi estabelecido um protocolo aprovado, por unanimidade, 

pelo Executivo Municipal, para disponibilização a título provisório do casão existente na área 

do estacionamento em terreno recentemente adquirido pelo Município de Odemira junto ao Lar 
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de Idosos de Vila Nova de Milfontes, para que o Clube pudesse guardar algum equipamento e 

material. No entanto, o Município de Odemira está empenhado em criar uma solução condigna 

e definitiva para os clubes e, nesse sentido, já foram efetuadas algumas reuniões com os 

proprietários dos terrenos junto ao rio em frente ao HS Milfontes Beach, acompanhadas 

também pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. ----------------  

 ----------- Por último, informou que no âmbito da Sociedade Polis Litoral Alentejano está a ser 

desenvolvido um projeto para a marginal da praia de Vila Nova de Milfontes que se encontra 

dependente da definição do plano de praia em sede de revisão do Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira (POOC), da competência da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que inclui a implementação de 

um Apoio Náutico naquela área, conforme previsto no Plano Diretor Municipal e Plano Geral 

de Urbanização de Vila Nova de Milfontes para aquela zona. Sobre este assunto, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que aquando a inauguração das obras do Polis em 

Vila Nova de Milfontes transmitiu ao Senhor Ministro do Ambiente o descontentamento pelo 

facto de passados três anos o Município de Odemira ainda não ter conhecimento da proposta de 

plano de praia do POOC onde está definida a localização dos equipamentos. Disse também que 

o Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes prevê nesta zona um espaço verde com 

possibilidade de conter equipamento, entre os quais, um Apoio Náutico e esperava que a área 

de utilização que viesse a ser definida no POOC não frustre as expetativas. -------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Raul Gonçalves que agradeceu ao Município de 

Odemira pela solução provisória encontrada e informou que todo o material pequeno está 

guardado no casão, mas as embarcações não couberam devido à sua dimensão e quantidade, 

dado que com o apoio recebido do Município ao longo dos anos tinham adquirido cerca de 

oitenta embarcações. Agradeceu ainda a todos os atletas, familiares e sócios pelo apoio dado na 

limpeza e preparação do casão para criar as condições mínimas para os miúdos e manifestou o 
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seu orgulho pelo facto de não terem “baixado os braços”. ----------------------------------------------  

 ------------ Por último, considerou que Vila Nova de Milfontes precisava urgentemente de um 

Centro Náutico com dimensões suficientes que pudessem acolher a canoagem, que para além 

da importância da modalidade em termos desportivos, também tem relevância ao nível 

económico, pois permite a afluência de turismo no inverno, especialmente praticantes da 

modalidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ------------ 3. O Senhor Ventura Ramalho, residente em Vila Nova de Milfontes, veio agradecer 

publicamente ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes por ter 

disponibilizado o transporte para a manifestação contra a prospeção e exploração de petróleo 

realizada no passado dia catorze de abril. ------------------------------------------------------------------   

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

 ------------ Antes de se entrar no próximo Período da Ordem de Trabalhos, interveio o Senhor 

Cláudio Percheiro que questionou se tinha sido entregue à Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal alguma matéria relativa à obrigatoriedade de na presente sessão ser dado 

cumprimento ao disposto do número dois do artigo vigésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o número dois do artigo 

vigésimo segundo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. Em caso afirmativo, 

considerou que a Ordem de Trabalhos devia ser corrigida para incluir esse assunto, ou seja a 

apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação. -----  

 ------------  Interveio o Senhor António Afonso que informou que a documentação em causa 

encontra-se incluída na Prestação de Contas que está agendada na Ordem de Trabalhos da 

presente sessão, facto também atestado pelo Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Martinho das Amoreiras, que referiu que o mapa síntese dos bens 

inventariados que são obrigatórios para conhecimento da Assembleia Municipal está anexo às 

demonstrações financeiras. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio novamente o Senhor Cláudio Percheiro que informou que a lei era clara e 

que o inventário sempre veio devidamente elaborado, tendo o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informado que o documento sempre tem vindo incluso na Prestação de Contas. ------   

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que aquando 

da apreciação da Prestação de Contas a questão seria esclarecida pelo Chefe da Divisão 

Financeira do Município de Odemira. ----------------------------------------------------------------------  

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

por encerrado este Período da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: --------------------------------  

 ---------- a) PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 do texto definitivo da 

presente ata, o qual foi aprovado por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da 

Assembleia Municipal. A abstenção registada refere-se a um membro que não esteve presente 

na referida reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO DO ANO DE 
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DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 do texto definitivo da 

presente ata, o qual foi aprovado por maioria, com vinte 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, uma abstenção 

dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito 

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

Municipal. As abstenções registadas referem-se a membros que não estiveram presentes na 

referida reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM, 

REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -  

 ----------- 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 dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quatro abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e 

duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. As abstenções registadas referem-se 

a membros que não estiveram presentes na referida reunião. -------------------------------------------  
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 ---------- 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) Ofício n.º 2673, datado de 09/04/2018, enviado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, sobre “Estufas no concelho de Odemira”: ------------------------------------  

 ---------- Sobre este assunto registou-se a intervenção do Senhor João Quaresma que, 

relembrando a questão colocada por ele na última sessão da Assembleia Municipal sobre o 

tema, no sentido de saber de quem era a responsabilidade pela análise da qualidade do solo e da 

água, nomeadamente nos espaços confinantes e que podem ser afetados pela atividade agrícola 

dentro do Perímetro de Rega do Mira, informou que efetuou alguma pesquisa e constatou que o 

ICNF tem aquela responsabilidade e, nesse sentido, deu conhecimento de que tinha enviado um 

e-mail àquela entidade questionando o que estava a ser efetuado. No entanto, considerou que o 

Município de Odemira também deveria envidar esforços no sentido de efetuar também as suas 

análises e ter o seu próprio meio de conhecimento do estado da água e do solo daquela zona do 

concelho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que referiu que o documento em causa fazia 

referência à constituição e um grupo de trabalho sobre aquela matéria, pelo que solicitou mais 

esclarecimentos sobre a composição e trabalho desenvolvido pelo referido grupo. -----------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o intuito do 
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envio para conhecimento daquele ofício à Assembleia Municipal foi para demonstrar 

inequivocamente as atribuições e competências em matéria de licenciamento agrícola, 

conforme se verifica nas respostas da tutela enviadas à munícipe, onde consta que a atividade 

agrícola é considerada específica, com legislação própria que não está sujeita a licenciamento 

municipal, exceto se for efetuada alguma construção. Consciente daquele contexto o Município 

de Odemira tomou a iniciativa de promover uma reunião com todas as entidades com 

competência na matéria (na área do ambiente e da agricultura) e desde o ano dois mil e 

dezasseis esse “grupo de entidades” tem vindo a reunir na tentativa de encontrar um modelo 

para o ordenamento paisagístico (utilização de sebes de proteção, fixação de limites de 

afastamento das estradas, uniformização da colocação das instalações de apoio à própria 

atividade agrícola nas quintas) e de monitorização de água e solo, bem como na certificação da 

produção, matérias estas previstas no Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV), mas nunca foram regulamentadas e 

implementadas. Informou ainda que já foi estabelecido um conjunto de definições, propostas de 

regras, que estão a ser consensualizadas, porque o grupo é constituído por entidades 

relacionadas com o ambiente e com a agricultura, com interesses que por vezes se mostram 

conflituantes, tendo sido solicitado superiormente a constituição formal, por Despacho conjunto 

dos Ministérios ou Secretarias de Estado do Ambiente, da Agricultura e das Autarquias Locais 

para oficializar o grupo e as propostas, tanto quanto possível em resultados de consensos, cujo 

documento ainda se encontra em analise pelo Governo Central. ---------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que não estava contra este ou aquele projeto, antes pelo 

contrário, todos os bons projetos merecem apoio, mas pretendia que existissem bons exemplos 

e com regras estabelecidas em termos de ordenamento, planeamento e boas práticas, porque já 

existem conflitos com outras práticas instaladas há vários anos no concelho (turismo de 

natureza, práticas ambientais e outras atividades económicas). ----------------------------------------  
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 ---------- Não se registando mais intervenções a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

deu por encerrada a apreciação deste assunto, dando continuidade ao tratamento de assuntos de 

interesse para o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que reiterou o assunto apresentado na última 

sessão ordinária deste Órgão sobre o Serviço de Finanças de Odemira e o insuficiente número 

de funcionários, referindo que o problema agudizou-se, havendo relatos de encerramento 

temporário do serviço durante o horário normal de funcionamento, porque apenas estaria a 

trabalhar o Chefe das Finanças, situação que considerou inconcebível e que prejudica 

gravemente os cidadãos e as empresas do concelho. Considerou ainda tratar-se de uma questão 

politica que coloca em causa quer a dignidade e a eficiência do serviço público, quer o direito 

que os cidadãos e as empresas têm de serem atendidos num espaço próprio na altura devida. 

Recordou que há alguns anos a Assembleia Municipal de Odemira pronunciou-se contra a 

intenção do Serviço de Finanças fundir as repartições de Odemira e de Sines, porque Odemira 

seria secundarizada. Nesse sentido, apelou para que fosse tomada uma posição junto da Direção 

de Finanças de Beja para evitar que seja tomada alguma decisão que venha a prejudicar os 

cidadãos e empresas do concelho de Odemira.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Relembrou ainda que o problema também já se verifica nas Conservatórias e 

considerou que no serviço público do Estado existente no concelho de Odemira notava-se uma 

subvalorização em relação a diversas situações. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que referindo-se à situação apresentada pelo Clube Náutico do Litoral 

Alentejano, considerou que durante a fase de discussão da revisão do POOC a APA devia ser 

sensibilizada para a importância da canoagem em Vila Nova de Milfontes e deviam apelar para 

que Odemira fosse tratada a modalidade como em outros concelhos, designadamente em 

termos de definição de áreas para as instalações previstas nos terrenos junto ao rio, 
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relembrando que existem diversas soluções que evitam os impactos ambientais. Considerou 

também que as instalações previstas para aquela zona deviam comportar pelo menos as 

embarcações mais utilizadas, um balneário, uma zona de apoio para a escola de mergulho e um 

apoio de praia e, bem assim, manifestou a sua disponibilidade em participar nas reuniões 

necessárias para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, considerou relevante que o plano de trânsito de Vila Nova de Milfontes 

fosse apresentado à população e, bem assim, considerou que deviam ser efetuadas, ainda em 

sede de garantia de obra, as intervenções necessárias para correção e reparação de situações 

ocorridas no âmbito da requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes, designadamente em 

termos de recolocação da calçada e da resolução dos maus-cheiros oriundos das redes de 

pluviais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que, referindo-se a uma intervenção efetuada 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal na sessão ordinária anterior sobre uma reunião 

que estaria agendada com a Senhora Secretária de Estado da Educação a propósito do estado da 

Escola Secundária de Odemira e do Lar de Estudantes de Odemira, perguntou sobre o resultado 

da referida reunião. Relativamente ao Lar de Estudantes informou que no início do ano letivo 

anterior a direção da Escola Secundária de Odemira foi informada que as funcionárias do Lar 

seriam transferidas para as instalações da escola. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, questionou também sobre o ponto de situação das intervenções para 

reparação das estradas entre o Monte da Estrada e Relíquias e entre o Monte da Estrada e São 

Luís, bem como da estrada de Luzianes-Gare, Corte Brique e Vale Touriz, mencionadas na 

sessão ordinária anterior. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, em nome dos eleitos pelo Partido Social Democrata apresentou a Moção 

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

 -------------------------------------------------- “MOÇÃO ----------------------------------------------------  
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 ---------- PELA LIMPEZA DAS BERMAS E DOS TERRENOS ADJACENTES DAS 

ESTRADAS NACIONAIS DO CONCELHO DE ODEMIRA ----------------------------------------  

 ---------- Quem circula pelo concelho de Odemira depara-se com várias situações concretas 

relativas à falta de limpeza das bermas, dos terrenos adjacentes e das rotundas de todas as 

estradas nacionais que atravessam o concelho de Odemira. --------------------------------------------  

 ---------- Esta situação denota a mais absoluta incúria por parte Infraestruturas de Portugal (IP), 

entidade responsável pela concessão da rede de estradas nacionais, entende o Grupo Municipal 

do PPD/PSD apresentar a presente Moção com base nos seguintes fundamentos: ------------------  

 ---------- 1) As estradas nacionais no concelho de Odemira têm um elevado fluxo de trânsito 

automóvel; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) Em alguns troços destas estradas nacionais, a densidade da vegetação existente nas 

bermas, nos terrenos adjacentes e nas rotundas diminui significativamente a visibilidade, 

contribuindo para que a circulação rodoviária se faça em inadequadas condições de segurança, 

colocando em risco a vida de automobilistas e peões; ---------------------------------------------------  

 ---------- 3) A altura da vegetação dificulta a visibilidade da sinalização vertical por parte dos 

automobilistas, fazendo aumentar o risco de perigosidade; ---------------------------------------------  

 ---------- 4) A vegetação cresce nas bermas e valas das estradas, dificultando o escoamento da 

água da chuva logo que chove e formando perigosos lençóis de água na estrada; -------------------  

 ---------- 5) Logo que deixe de chover e o calor aumente, a vegetação junto e nas bermas irá 

secar e aumentar o risco de incêndio;-----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6) A já referida densidade de vegetação tem, sobre quem circula pelas estradas 

nacionais que cruzam o concelho, um impacte visual desagradável, denotando um sentimento 

de negligência e abandono indesejável para um concelho que se pretende afirmar como destino 

turístico.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em função da argumentação supramencionada, a Assembleia Municipal de Odemira, 
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reunida em reunião ordinária de 30 de abril deliberou: --------------------------------------------------  

 ----------- 1) Solicitar à Infraestruturas de Portugal uma imediata melhoria do serviço prestado, 

procedendo para tal à limpeza das bermas e dos terrenos adjacentes das Estradas Nacionais, 

conforme é da sua competência;-----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Solicitar à IP que pondere, num futuro próximo, outro modelo de atuação em 

matéria de limpeza das bermas, terrenos adjacentes e rotundas nas estradas nacionais que 

atravessam o concelho de Odemira; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3) Que da presente Moção seja dado conhecimento às seguintes entidades: 

Infraestruturas de Portugal, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Presidência da 

Assembleia da República, Grupos Parlamentares da AR, Ministro do Planeamento e 

Infraestruturas, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. --------------------------------------  

 ----------- Odemira, 30 de abril de 2018 ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do PSD”. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que em nome dos eleitos pelo Partido Socialista 

apresentou a Moção, cujo texto definitivo, seguidamente se transcreve na íntegra: -----------------  

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

 ----------------- REDE VIÁRIA NACIONAL NO CONCELHO DE ODEMIRA --------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista vêm através da Assembleia Municipal apresentar um 

conjunto de preocupações e pedido de intervenção urgente por parte das autoridades 
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competentes num conjunto de Estradas Nacionais que servem o concelho de Odemira. -----------  

 ---------- Como é do conhecimento geral, o concelho de Odemira não dispõe de qualquer 

ligação em troços de Autoestrada, IP e/ou IC, sendo servido pelo atravessamento das estradas 

nacionais 120 (Lisboa – Lagos) e 263 (Beja – Odemira). Ao longo de uma extensão de 

aproximadamente 176 km, o território de Odemira é servido pela rede viária nacional pelas 

seguintes vias: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . EN 120 (48km) – São Luís, Odemira e São Teotónio; -------------------------------------  

 ----------  . EN 123 (39km)- São Martinho das Amoreiras, Luzianes-Gare e Odemira; ------------  

 ----------  . EN 123 -1 (11km) – São Martinho das Amoreiras – Colos; -------------------------------  

 ----------  . EN 263 (18km)- IC1 – Relíquias e Odemira; ------------------------------------------------  

 ----------  . EN266 (25km) - EN123, Luzianes-Gare, Santa Clara-a-Velha e Nave Redonda 

(Sabóia);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . EN389 (17km) – Garvão (concelho de Ourique) – Santa Luzia - Colos – Cercal do 

Alentejo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . EN390 (9km) - ligação Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo; ------------------  

 ----------  . EN393 (21km) – Vila Nova de Milfontes e Odemira;--------------------------------------  

 ---------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . A Estrada Nacional 120, um troço muito sinuoso, o pavimento apresenta grandes 

depressões, e elevado grau de degradação, verificando-se bermas e valetas perigosas. A título 

de exemplo, no passado mês de março na ligação Odemira – Boavista dos Pinheiros ocorreu 

um grave aluimento de terras que impediu a sua circulação durante cerca de 5 dias. Durante 

este mês de abril, novo aluimento que obrigou à colocação de circulação alternada com recurso 

a semáforo. Além do perigo que representa é lamentável a falta de gestão operacional levada a 

cabo pelas Infraestruturas de Portugal nesta matéria! ----------------------------------------------------  

 ---------- No Plano de Proximidade 2015-2019 estão previstas intervenções nesta via, mas o que 
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até há data ocorreu foi uma ligeira intervenção entre a Boavista dos Pinheiros e São Teotónio 

para resolver algumas depressões mais acentuadas, uma intervenção de conservação na ponte 

do Sol Posto e a pintura de sinalização horizontal do pavimento entre São Luís e Odemira, sem 

qualquer reparação prévia no mesmo, o que não garante, neste momento, a segurança 

necessária à sua utilização. As recorrentes depressões e falta de asfalto levam a constantes 

invasões involuntárias dos condutores na via de circulação contrária, assim como múltiplas 

saídas da faixa de rodagem como forma de proteger as viaturas de danos e instabilidades na 

condução tornando esta via realmente perigosa. ----------------------------------------------------------  

 -----------  . A EN123 caracteriza-se como um troço bastante sinuoso, constituído por taludes 

muito altos e íngremes, tendo já ocorrido aluimentos e os inerentes danos na plataforma, 

estando uma das zonas também com circulação alternada e com recurso a um semáforo. 

Também na EN123 existem graves problemas de drenagem de águas pluviais, existindo falta de 

manutenção regular dos órgãos de drenagem e eventual reperfilamento de valetas. A par do que 

aconteceu na N120, em vez de reparação no pavimento, optou-se por nova sinalização vertical 

e sinalização horizontal por parte da entidade gestora. --------------------------------------------------  

 -----------  . A EN123-1 apresenta um mau estado geral do piso, problemas de drenagem de 

águas pluviais e necessidade de corte e desbaste da vegetação junto à estrada onde a 

inexistência de bermas faz com que a circulação nesta via seja pouco segura. -----------------------  

 -----------  . A EN263, principal via ligação entre Odemira e Beja, ao IC1 e à Autoestrada A2, 

apresenta neste momento falta de sinalização tanto vertical como horizontal, alguns 

assentamentos ao longo do seu traçado e o facto de as valetas serem constituídas por meias 

manilhas são algo que tornam esta via perigosa. À semelhança do referido anteriormente este 

troço também não apresenta segurança necessária à sua utilização. Repetem-se as recorrentes 

depressões e falta de asfalto levam a constantes invasões involuntárias dos condutores, da via 

de circulação contrária, assim como múltiplas saídas da faixa de rodagem como forma de 
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proteger as nossas viaturas de danos e instabilidades na condução. -----------------------------------  

 ----------  . A EN266 é uma das vias que apresenta maiores preocupações no concelho a par da 

EN120. Trata-se de uma via com um volume de trânsito considerável, maioritariamente de 

veículos pesados com elevadas cargas de madeira de eucalipto. O pavimento encontra-se em 

elevadíssimo estado de degradação, havendo denúncia de vários casos de estragos em viaturas e 

de total falta de segurança rodoviária para circular nesta via. A EN266 é igualmente a via de 

acesso à única estação ferroviária do concelho em funcionamento (Santa Clara/Sabóia), onde 

diariamente embarcam e desembarcam muitos passageiros. --------------------------------------------  

 ----------  . A EN389 que faz a ligação entre Garvão (concelho de Ourique), Colos e Cercal do 

Alentejo e que é simultaneamente a ligação a Ourique através da EN123, caracteriza-se por 

uma estrada de elevado tráfego diário de camiões carregados de madeiras e combustíveis que 

usam esta estrada para a ligação Sines – Algarve. Apesar de ter recebido intervenção em alguns 

pontos há relativamente pouco tempo, não houve o cuidado de corrigir algumas situações 

graves no troço de Colos – Santa Luzia ao nível do piso. Também na localidade de Campo 

Redondo, freguesia de Colos, por onde esta estrada passa, a reparação de semáforos limitadores 

de velocidade tarda em acontecer, representado um perigo diário para esta população.  -----------  

 ----------  . A EN390 que faz a ligação entre Vila Nova de Milfontes e o Cercal do Alentejo 

prevê no plano de proximidade 2015-2019 uma via pedonal entre Vila Nova de Milfontes – 

Alagoachos - Brunheiras. A criação desta via é da mais elevada importância tendo em conta 

que muitos peões circulam diariamente ao longo deste trajeto podendo provocar acidentes, 

principalmente na época balnear quando o acréscimo de tráfego nesta estrada é bastante 

significativo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . A EN393 apesar de ser, dentro do estado calamitoso em que encontra a restante rede 

viária, uma das vias rodoviárias nacionais do concelho de Odemira que melhor piso tem, 

começa a apresentar fissuras, rodeiras e apresenta duas depressões salientes na zona do 
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Cruzamento do Almograve e Vale de Gomes. Outro grande problema desta via é falta de 

conservação, nomeadamente no que se refere ao corte e abate de árvores, limpeza de 

vegetações e limpeza de bermas e valetas que a tornam uma estrada de má visibilidade, 

perigosa e sem pontos de fuga em caso de necessidade de desvio urgente. ---------------------------  

 ----------- Face ao exposto, a necessidade de intervenção nestas vias impera e terá que ser 

acautelada e priorizada a fim de se iniciar tão breve quanto possível algumas destas operações 

já programadas no Plano de Proximidade que são realmente prementes. Não se pode ocultar o 

facto de estas estradas serem diariamente utilizadas também por viaturas de socorro que 

duplicam o seu risco de acidente com as condições atuais do troço. Será de difícil interpretação 

que, uma estrada com recorrentes depressões, falta de asfalto, mau escoamento de águas, 

existência de diversa vegetação de grande e médio porte a escassos centímetros da estrada, 

representa um nível de insegurança tal que potencia o risco de morte ou de acidentes graves dos 

seus utilizadores!? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A abertura e cooperação por parte da Câmara Municipal de Odemira são conhecidas 

nesta matéria, bem como as preocupações demonstradas junto do Ministério do Planeamento e 

das Infraestruturas e da própria entidade gestora da rede viária nacional. Também a Assembleia 

Municipal tem, por mais que uma vez, feito chegar moções sobre esta matéria e, tendo em 

conta a falta de intervenção, leva a que a lista de necessidades seja crescente de moção para 

moção e que o tom de descontentamento seja maior também. Seguramente que a próxima ação 

nesta Assembleia Municipal não será em formato de papel e, por isso, apelamos ao bom senso e 

à cooperação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos nesta Assembleia Municipal conhecem os atuais constrangimentos à luz do 

Quadro Comunitário vigente relativamente a financiamento para conservação da rede viária. 

Porém, o concelho de Odemira, o maior do país, tem um défice de vias de acesso 

complementares (IC´s, IP´s, Autoestradas) como já foi referido e, como tal, o mínimo que se 
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exige é que haja manutenção das estradas nacionais existentes e que estejam reunidas as 

condições básicas de circulação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No Relatório das Infraestruturas de Portugal de 2016 agora conhecido através do 

jornal Público, há um alerta claro dos técnicos para os efeitos negativos a prazo da falta de 

intervenção e de investimentos na conservação de estradas, relatando uma redução significativa 

de intervenções periódicas entre 2015 e 2016. Beja e Setúbal são os dois distritos com pior 

estado de conservação dos pisos das estradas com mais de 40% das suas vias numa 

classificação entre “medíocre” e “mau”. Odemira terá, infelizmente, com toda a certeza um 

peso preponderante nessa percentagem! -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estranham os Eleitos na Assembleia Municipal que um concelho que tanto contribui 

para a economia nacional na agricultura e florestas, atividades com forte impacto na 

degradação das vias rodoviárias existentes, tenha tão pouco investimento na conservação dessas 

infraestruturas. Estas dificuldades repercutem-se na atratividade do concelho e 

consequentemente no setor do turismo. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em conta que é no terreno que muitas vezes se toma o real 

conhecimento e pertinência das matérias levantadas pelos Autarcas e pelos Cidadãos, os Eleitos 

nesta Assembleia Municipal vêm propor que seja desencadeada pela Câmara Municipal uma 

jornada de trabalho pelo concelho durante um dia com as Entidades responsáveis pela gestão e 

conservação da rede viária nacional. Propõe-se ainda que esta jornada seja acompanhada pelos 

representantes das forças políticas desta Assembleia.  ---------------------------------------------------  

 ---------- A presente moção será enviada para: ------------------------------------------------------------  

 ----------  . Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Dr.º Pedro Marques; ------------------------  

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

 ----------  . Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Eng.º José Alberto Guerreiro; ----------  

 ----------  . Presidente da CIMAL, Dr.º Vítor Proença; --------------------------------------------------  
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 -----------  . Presidente das Infraestruturas de Portugal, Eng.º António Laranjo. ----------------------  

 ----------- Odemira, 30 de abril de 2018 ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, que lamentou que na Estrada Nacional número cento e vinte e três o I.P., S.A. 

tivesse efetuado uma alteração na sinalética e pintado a marcação da estrada e não tivesse 

reparado o piso que se encontra em péssimo estado. Alertou ainda para o estado das bermas e 

taludes da estrada, com zonas onde se registaram derrocadas, facto igualmente comunicado ao 

I.P., S.A.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Manuel Cruz solicitou que fosse acrescentado na Moção o estado do pontão 

da Ferraria, bem como a estrada nacional duzentos e sessenta e dois entre Cercal e Bicos, tendo 

o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago informado que aquela estrada 

apesar de ser nacional estava sob a alçada municipal. ---------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos que 

informou que na rotunda de Colos foi a própria Junta de Freguesia que fez a intervenção no 

piso para evitar que os camiões tombassem. Referiu ainda que os semáforos entre Colos e o 

Campo Redondo estavam praticamente todos avariados, tendo já comunicado o facto para o 

Setor de Rede Viária do Município de Odemira, porque desconhecia a entidade a quem solicitar 

a respetiva reparação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

que considerou que a estrada nacional número cento e vinte, entre Odemira e São Luís estava 

em péssimo estado e eram conhecidos diariamente danos imediatos nos automóveis que 

frequentam aquele troço. Por sentir que o IP,S.A. tinha abandonado aquela via decidiu 

contactar a CMTV e durante a presente semana será transmitida uma reportagem sobre a 

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

aprovada por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, fez a seguinte intervenção:  

 ---------- “Nesta casa sempre me tenho pautado pela seriedade e honestidade. ----------------------  

 ---------- Pouco me importa se as outras bancadas gostam ou não do que digo. ---------------------  

 ---------- Respeito e sinto-me respeitado nesta Assembleia. --------------------------------------------  

 ---------- Sempre pugnei pelo seu bom e regular funcionamento e nunca utilizei expedientes 

regimentais para tentar bloquear ou dificultar o seu funcionamento. ----------------------------------  

 ---------- Também pouco me importa se nos outros partidos veem ou não com bons olhos os 

relacionamentos que tenho nesta Assembleia e pelos quais faço questão de lutar e inclusive 

reforça-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se tiver que sair em defesa de qualquer um dos outros 33 eleitos, faço-o sem qualquer 

problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pouco me importa o que pensam os adversários sobre a minha postura nesta 

Assembleia, não é para lhes agradar que cá estou. -------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, gostava de dizer ao deputado Nuno Góis que pode e deve utilizar o que 

são as posições do Bloco nesta Assembleia e os seus sentidos de voto, mas peço que o faça de 

forma correta e honesta, sem ignorar o mais importante. ------------------------------------------------  

 ---------- Seja nesta Assembleia, seja noutros locais, mesmo que estas apenas tenham como 

objetivo denegrir a imagem dos aderentes do Bloco. ----------------------------------------------------  

 ---------- Quando o deputado Nuno Góis refere que o Bloco se absteve numa proposta de 
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transmissão online das Assembleias, deve também referir, a bem da verdade, que essa 

abstenção foi acompanhada de uma declaração de voto que justificava o sentido de voto do 

Bloco. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Está lá a justificação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A CDU acha que as Assembleias PODEM ser transmitidas online, o Bloco absteve-se 

porque acha que DEVEM ser transmitidas online. -------------------------------------------------------  

 ----------- Fica o esclarecimento.”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente o Senhor Pedro Gonçalves fez as seguintes intervenções: -----------------  

 -----------  - Quando seria oficialmente inaugurada a época balnear no concelho de Odemira, 

uma vez que a Portaria número cento e setenta e três barra dois mil e dezassete de vinte e seis 

de maio, fixava o dia um de maio para esse efeito e, bem assim, perguntou se estava assegurada 

atempadamente a colocação de nadadores salvadores nas praias do concelho; ----------------------  

 -----------  - Relembrou que o Município de Odemira tinha investido cerca de duzentos e oitenta 

mil euros no Lar de Relíquias, o edifício estava concluído e em condições de abrir, porém 

estava dependente dos acordos da segurança social, que apenas estarão disponíveis durante o 

mês de julho. Tendo em conta que os protocolos assinados resultam de candidaturas efetuadas 

no ano anterior, perguntou quando abriria o Lar; ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto ao trânsito alertou para o facto de os carros estacionados na rua que liga a 

Escola Básica Brito Paes de Colos à estrada nacional não permitirem aos automobilistas 

qualquer visibilidade. Informou que já alertou a Assembleia de Freguesia para este problema 

que, no seu entender, poderia ser solucionado com a colocação de um espelho; --------------------  

 -----------  - Questionou se os camiões de recolha de resíduos já estavam preparados para 

iniciarem o circuito de recolha nas ilhas ecológicas colocadas em Vila Nova de Milfontes, no 

âmbito da requalificação urbana efetuada pela Sociedade Polis Litoral Sudoeste; ------------------  

 -----------  - Lamentou que a Câmara Municipal ainda não tivesse tomado nenhuma posição 
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relativamente ao problema do “depósito de cadáveres” na arrecadação do Centro de Saúde de 

Odemira e relembrou que aquela situação já tinha sido levantada no mandato passado; -----------  

 ----------  - Informou que a Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, visitou Odemira e 

realizou algumas reuniões com diversas entidades e autarquias do concelho sobre situações 

relacionadas com a proteção civil. Referiu ainda que no site do Município de Odemira o Plano 

Municipal de Emergência publicado data de mil novecentos e noventa e sete e refere que se 

encontra em revisão. Nesse sentido, questionou quando estaria concluída aquela revisão e, bem 

assim, se existia algum plano de evacuação em caso de catástrofe que garantisse as mínimas 

condições em termos de alojamento e alimentação; ------------------------------------------------------  

 ----------  - Referiu que o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Odemira 

– 2ª Geração foi aprovado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF, IP) no 

dia vinte e três de outubro do ano de dois mil e dezassete, no entanto em alguns Municípios 

esse tipo de Planos foram aprovados durante o ano de dois mil e treze e atualmente já estão a 

aprovar os planos de terceira geração. Nessa conformidade, perguntou o porquê do 

desfasamento temporal em relação ao Plano do Município de Odemira. -----------------------------  

 ---------- Por último, apresentou a seguinte Moção: ------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------ SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO ---------------------------------------  

 ---------- Neste 1º de Maio assinalamos os 132 anos dos acontecimentos de Chicago, uma ação 

pela redução da jornada de trabalho para as 8 horas e que foi violentamente reprimida pela 

polícia, com o assassinato de vários trabalhadores e a condenação à morte de dirigentes 

sindicais. Assim nasceu o Dia Internacional do Trabalhador. ------------------------------------------  

 ---------- Em Portugal a repressão sobre os trabalhadores e as suas lutas assumiu também 

contornos trágicos, nomeadamente em Vale de Santiago após a greve geral de 1918 e com o 

assassinato de Catarina Eufémia pela GNR, em 1954, às ordens da ditadura fascista de Salazar.  
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 ----------- Em Portugal este 1º de Maio de 2018 tem um significado especial. Estamos no tempo 

de valorizar o trabalho e quem trabalha, combater o desemprego, a precariedade e os baixos 

salários. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos no tempo de reverter os ataques aos direitos dos trabalhadores, a brutal 

diminuição do número de trabalhadores abrangidos pela contratação coletiva (de 1.274.032 

trabalhadores em 2010 para 504.907 em 2015), os cortes nos salários e a estagnação das 

carreiras introduzidas pelas políticas da troika CE, BCE e FMI. ---------------------------------------  

 ----------- É hora de repor condições de trabalho dignas, combater o trabalho precário e 

conquistar direitos sociais e laborais. É hora de conseguir as 35 horas por semana para quem 

trabalha. É hora de dinamizar a contratação coletiva. ----------------------------------------------------  

 ----------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária em 30 de 

Abril de 2018, delibera: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  – Saudar o 1.º de Maio que se aproxima, em nome do futuro que começámos a 

construir em Abril de 1974. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pedro Miguel Bernardino Gonçalves ------------------------------------------------------------  

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

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

foi aprovada por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria, que perguntou para quando estava prevista a construção dos sanitários 

públicos na zona ribeirinha em Odemira, uma vez que respetivo projeto e localização já 
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estavam definidos desde o ano de dois mil e quinze. Considerou ainda que no Parque Infantil 

Damiano e no Cerro dos Moinhos Juntos, em Odemira, deveriam ser construídos sanitários 

públicos uma vez que são locais muito visitados, especialmente por crianças. ----------------------  

 ---------- Relembrou ainda que na Avenida Sacadura Cabral, em Odemira, junto ao Lar de 

Idosos de Odemira ainda não foi colocada a calçada, pese embora, já tenham passado nove 

anos desde que apresentou a questão e, bem assim, alertou para uma caixa de pluviais que 

continua por reparar na Rua Dr. João de Paiva, em Odemira, decorrente das obras de 

requalificação urbana da vila, tendo já ocorrido alguns incidentes relatados junto do Balcão 

Único do Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, perguntou se o Município de Odemira previa efetuar a substituição do 

telhado de amianto do Mercado Municipal de Odemira e das respetivas lojas e, bem assim, 

questionou para quando estava previsto reparar o telhado do edifício da Junta de Freguesia, 

afetado aquando das obras de requalificação do antigo edifício da Guarda Nacional de 

Odemira, atual Centro de Valorização da Cultura Local de Odemira, cuja questão já havia sido 

comunicada à Camara Municipal. Referiu ainda que também tinha comunicada a pretensão da 

Junta de Freguesia de cumprir a lei das acessibilidades no respetivo edifício, porém tinha sido 

comunicado pelo Vereador Pedro Ramos para aguardar pois seriam ambos os edifícios 

intervencionados e até à data nada foi feito. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que questionou o ponto de situação da 

reclamação apresentada pela população e pescadores do Bairro do Montinho, em Vila Nova de 

Milfontes, relativa ao impedimento de acesso ao rio, colocada pelos mesmos na sessão 

ordinária realizada no mandato anterior naquela localidade.--------------------------------------------  

 ---------- Questionou ainda o ponto de situação do abastecimento de água à população do 

Cruzamento do Almograve, descrita no requerimento entregue pelos membros da Coligação 

Democrática Unitária na última sessão ordinária da Assembleia Municipal, agravada com a 
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situação descrita pela Senhora Presidente da Junta daquela Freguesia de zonas onde existe água 

inquinada, com prejuízo para a saúde pública. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, perguntou como estava a situação dos dois desalojados em Odemira, cuja 

questão foi colocada pelos membros da Coligação Democrática Unitária na última sessão 

ordinária da Assembleia Municipal e que, apesar da Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís ter 

comunicado que o assunto estava a ser acompanhado pela Segurança Social tudo continuava na 

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

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que perguntou se a Câmara Municipal já tinha 

recebido o Estudo de Impacto Socioeconómico do Festival SW que estava a ser elaborado pelo 

Instituto Politécnico de Beja, e cuja cópia foi anteriormente solicitada por requerimento pelos 

membros da Coligação Democrática Unitária. Solicitou ainda que fosse facultado o 

levantamento relativo aos trabalhadores que se encontram ao serviço nas Juntas de Freguesia, 

que funções desempenham e respetivas categorias, uma vez que essa informação não se 

encontrava vertida no Balanço Social, conforme tinha sido indicado pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que na última sessão ordinária da Assembleia Municipal os 

membros da Coligação Democrática Unitária solicitaram a relação referente à regularização 

dos vínculos precários dos trabalhadores no Município de Odemira, tendo a Senhora Vereadora 

Telma Guerreiro ficado de enviar logo que concluída, mas até à data nada foi enviado. -----------  

 ----------- Quanto à situação trazida à sessão pela Direção e atletas do Clube Náutico do Litoral 

Alentejano informou que tinha conhecimento de que alguns proprietários dos terrenos junto ao 

rio estavam disponíveis para colaborar aguardando uma proposta concreta por parte do 

Município. Sobre este assunto, sugeriu que fossem também verificadas as possibilidades de 

negociação dos terrenos a nascente e a poente do Hotel HS Milfontes Beach que permitem uma 

maior área de construção, porque situam-se inseridos na malha urbana da vila, e no terreno na 
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zona junto ao rio poderia ser implementada uma solução mais simples. Sobre este assunto 

relembrou que teve conhecimento em tempos do interesse na aquisição dos antigos viveiros 

piscícolas para instalação de um grande centro náutico e de formação de Vila Nova de 

Milfontes, para albergar vários clubes e, nessa conformidade questionou se tinham sido 

efetuadas algumas démarches para esse fim. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que disse o seguinte: “Quero fazer primeiro a defesa da 

honra e penso que devia ter sido logo feita a seguir. O Deputado Pedro Gonçalves do Bloco de 

Esquerda decide aqui, talvez por questões pessoais, individualizar o meu nome nesta 

Assembleia Municipal. Eu relembro ao Senhor Deputado que falei da abstenção do Bloco de 

Esquerda assumida, portanto factual, num discurso do Vinte e Cinco de Abril, em que eu falava 

em nome da Coligação Democrática Unitária. Portanto, individualizar ao Nuno Góis a questão 

da abstenção que o Pedro Gonçalves teve não me parece que faça muito sentido. Depois, a 

abstenção é real! Há uma Declaração de Voto. Eu não sei se o Pedro Gonçalves estava à espera 

que nas Comemorações do Vinte e Cinco de Abril fosse fazer uma citação da Declaração de 

Voto do Bloco de Esquerda. Há uma Declaração de Voto, mas não há uma proposta de 

alteração do texto. Há uma abstenção. Não menti. É factual. O Bloco de Esquerda absteve-se 

nesta matéria. Receber lições de moral de um partido que sobre os outros partidos diz o que 

quer e lhe apetece, tantas vezes mentindo, coisa que eu não fiz, também não receberei. As 

eleições foram em outubro, estamos em finais de abril. Eu gostava que o Senhor Pedro 

Gonçalves me dissesse que proposta apresentou para que estas Assembleias Municipais fossem 

transmitidas para os outros munícipes? Não apresentou nenhuma. Absteve-se. O que disse é 

factual e falei em nome da Coligação Democrática Unitária.”. -----------------------------------------  

 ---------- Seguidamente o Senhor Nuno Góis perguntou ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal se o Senhor Ministro da Saúde já tinha visitado o concelho de Odemira conforme 

havia sido comunicado na última sessão ordinária deste Órgão e lamentou que as situações 
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urgentes continuassem por resolver, designadamente a falta de gerador, ventilador e módulo de 

análises no Centro de Saúde de Odemira, o depósito de cadáveres na respetiva arrecadação e a 

falta de médicos, enfermeiros e auxiliares. Questionou ainda para quando estava prevista a 

abertura da Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes e a reabertura das restantes 

Extensões de Saúde do concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, questionou para quando estava prevista a reparação das estradas nacionais, 

conforme anunciado pelo responsável das Infraestruturas de Portugal, S.A. ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, designadamente os troços entre Odemira-São Luís, Odemira-

São Teotónio-Odeceixe, Odemira-Relíquias e Luzianes-Gare-Viradouro-Nave Redonda. --------  

 ----------- A Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare fez 

a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exm.º Senhor Presidente da Câmara Municipal; ---------------------------------------------  

 ----------- Exmª Senhora Presidente da Assembleia Municipal; -----------------------------------------  

 ----------- Exmºs Vereadores e Vereadoras; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Exm.ºs Deputados; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E caros colegas;-------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este assunto que eu vou falar tem a ver com a minha freguesia, e quero dar 

conhecimento ao Sr. Presidente da C.M.O. e a todos os membros da Assembleia Municipal, 

porque com tanta polémica que houve com os celeiros da EPAC e o Senhor Presidente tem 

conhecimento e agora fecham-se as portas e eu não queria que isso acontecesse acho que o 

Município também não o quer, mas não sei como dar a volta à situação, não é propriamente da 

nossa competência, mas vou passar a explicar: -----------------------------------------------------------  

 ----------- A Associação Humanitária D. Ana Pacheco de Sabóia proporcionava o serviço de 

apoio domiciliário em Luzianes-Gare aos utentes que não pretendiam ficar em sua casa 

sozinhos (era utilizado no fundo como centro de convívio, nas instalações da Associação de 
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Desenvolvimento Integrado de Luzianes-Gare – propriedade do Município de Odemira -, 

funcionava à volta de 20 anos anteriormente no Centro Social e depois na Sede da ADIL. -------  

 ---------- A Junta de Freguesia de Luzianes-Gare sempre deu apoio a este serviço no transporte 

de alguns utentes que vivem em zonas rurais. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foram feitas duas reuniões, a primeira na Sede da Junta de Freguesia e a segunda no 

Lar de Sabóia, estiveram presentes nesta reunião a Diretora do Lar de Sabóia, a Sr.ª Adília 

Dias, a Presidente da ADIL, a Sr.ª Maria Manuela Mendonça e eu, Presidente da Junta, Teresa 

Bernardino. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A partir de 1 de Abril (dia das mentiras), mas isto foi verdade, a porta fechou-se e as 

refeições são entregues nas habitações dos utentes, apenas abre aos sábados para as higienes 

dos utentes, porque diz a Associação Humanitária D. Ana Pacheco que há falta de utentes. Por 

sua vez, foi proposto nessas reuniões pela Associação Humanitária D. Ana Pacheco que a Junta 

de Freguesia ou a ADIL colocasse ali uma funcionária a dar apoio nas refeições (almoço e 

lanche, na limpeza da cozinha, casas de banho e salas de estar) os 5 dias da semana e a 

Associação Humanitária D. Ana Pacheco colocaria 2 dias, nós a Junta de Freguesia e a ADIL o 

que lhe dissemos foi que não temos funcionários para dar esse apoio, os 5 dias, poderíamos sim 

apoiar 1 a 2 dias por semana. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Temos imensa pena do apoio ali terminar quando se luta contra a solidão, e se procura 

condições adequadas aos idosos fazendo que eles se sintam ativos e importantes no meio em 

que estão inseridos e neste caso os idosos estão a pagar pelos serviços ao Lar de Sabóia”. -------  

 ---------- Interveio a Senhora Vera Raposo que referiu que na segunda reunião da sessão 

ordinária de abril, realizada no passado dia nove de março, os membros eleitos pelo Partido 

Socialista rejeitaram a Moção apresentada pelo eleito do Bloco de Esquerda sobre o passe 

escolar de livre circulação, justificando que o Município de Odemira já tinha encomendado um 

estudo sobre a mobilidade no concelho. Nessa conformidade, questionou se o referido estudo já 
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estava concluído e se poderia ser facultada uma cópia do mesmo aos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária para apreciação. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, a Senhora Vera Raposo em nome dos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: -----------  

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

 --------------------- PELA RECENTE AGRESSÃO AO POVO SÍRIO ---------------------------------  

 ----------- O recente bombardeamento, de 14 de abril, contra a República Árabe Síria perpetrado 

pelos EUA, Reino Unido e França e com o apoio ou aval da NATO, União Europeia e Israel é 

um ato inaceitável que condenamos com a maior firmeza. ----------------------------------------------  

 ----------- Considerando um ato de agressão contra a Síria, em flagrante violação e afronta à 

Carta das Nações Unidas e ao direito internacional, foi realizado sob o pretexto de uma alegada 

e não comprovada utilização de armas químicas em Douma, cuja responsabilidade a Síria 

rejeita, tendo-se disponibilizado a contribuir para o cabal apuramento do que efetivamente se 

passou. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assume particular e esclarecedor significado que este bombardeamento dos EUA e 

seus aliados, tenha sido efetuado no momento em que peritos internacionais chegam à Síria 

para investigar a alegada utilização de armas químicas em Doume. -----------------------------------  

 ----------- Recorde-se que os EUA, o Reino Unido e a França foram responsáveis por guerras de 

agressão com o seu brutal legado de morte, sofrimento e destruição, sob o pretexto de 

escandalosas e graves falsidades e mentiras, como as inexistentes “armas de destruição 

massiva” no Iraque ou os infundados “massacres da população” na Líbia. ---------------------------  

 ----------- Este ataque representa um novo e grave passo na operação de agressão e destruição da 

Síria, indissociável das derrotas infligidas pelo povo sírio, com o apoio da Rússia e outros 

aliados, aos grupos terroristas criados e apoiados pelo imperialismo, dirigido pelos EUA. --------  

 ----------- Passamos o alerta para as imprevisíveis e perigosas consequências de uma escalada de 
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provocação e de agressão contra a Síria e o seu povo. ---------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Odemira reunida a 30 de Abril 2018 

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

 ----------  - Repudiar a posição do Governo Português e considera que, no respeito pela 

Constituição da República, Portugal se deve demarcar deste inaceitável ato de agressão, pugnar 

pelo fim da agressão à Síria e apoiar as iniciativas em curso para o diálogo e a paz. ---------------  

 ----------  - Apela à solidariedade com a Síria e o seu povo que, enfrentando desde há sete anos 

a bárbara agressão do imperialismo norte-americano e seus aliados, resiste e luta em defesa da 

sua soberania, da independência e integridade territorial da sua pátria, do direito a decidir, livre 

de quaisquer ingerências, o seu destino. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 30 de abril de 2018 ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU”. -------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Senhor Manuel Coelho referiu que compreendia que as forças politicas pudessem 

apresentar documentos sobre os assuntos que entendessem, no entanto, considerava que a 

matéria em questão devia ser apreciada a nível nacional (na Assembleia da República) e não a 

nível local e que a Assembleia Municipal não devia forçosamente pronunciar-se sobre todos os 

acontecimentos, porque muitos eram questões políticas. Relembrou que aquando da Guerra do 

Iraque participou juntamente com outros autarcas numa Assembleia em Alcácer do Sal e houve 

posições díspares sobre a matéria, tendo inclusivamente o Partido Socialista apresentado uma 

moção que não era favorável à guerra, revelando que pessoalmente também considerava que 

historicamente aquela guerra tinha sido um erro. Discordou quando a Moção particulariza o 

tema “agressão” e “desrespeito pelas regras internacionais”, relembrando os acontecimentos 

ocorridos na Ucrânia, Chechénia e Crimeia. Referindo-se à solicitação na Moção de Portugal 

ter uma posição, relembrou que o Senhor Presidente Jorge Sampaio liderou uma estrutura de 

apoio aos refugiados Sírios, “pelo que Portugal em termos de apoio não tem de receber lições 
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de ninguém” e realçou a postura das autoridades nacionais, diferente dos outros países 

Europeus, de subtileza e de prudência. Pelo exposto, informou que iria votar contra a presente 

Moção. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que iria votar a favor da Moção, 

porém considerou que nas guerras não existem inocentes mas sim vitimas e um bando de 

“canalhas” e de guerrilheiros. Discorda quando na Moção mencionam a Rússia em 

contraposição com o capitalismo, porque fazem todos parte da mesma “quadrilha”. ---------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que informou que embora compreenda as 

intervenções anteriores aquele tipo de assuntos deviam ser do interesse de todos, embora não se 

passem no concelho ou no país, mas estão relacionados na mesma com a vida de todos. Disse 

ainda que não era dos maiores apologistas em se discutir intensiva e extensivamente os 

assuntos internacionais na Assembleia Municipal, no entanto, considerava que as Moções sobre 

esses temas deviam ser apreciadas pelo Órgão como forma de alertar as consciências. ------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que considerou que o assunto em causa extravasava o âmbito da 

Assembleia Municipal e tinha a ver com política externa do país. Considerou ainda que tinham 

sido eleitos para resolver os problemas do concelho e era nesse sentido que se deviam focar. ----   

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

rejeitada por maioria, com dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quatros abstenções dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------- Os membros eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram uma Declaração de 

Voto escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------  
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 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do PSD abstiveram-se nesta votação por considerarem que a verdadeira e 

única vítima é efetivamente todo o povo sírio independentemente da origem das agressões 

perpetradas e os nomes dos agressores que como se sabe têm origens diversas (externas e 

internas), considerando por isso que a Moção apresentada apenas condena um dos lados do 

conflito.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a seguinte Declaração de Voto 

verbal: “O Bloco de Esquerda vota a favor desta Moção fazendo a ressalva de que não há 

inocentes. São todas as partes culpadas e não precisamos de endeusar ninguém”. ------------------  

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

Clara-a-Velha, que referindo-se à intervenção do Senhor Manuel Coelho, informou que este 

ano o Serviço de Finanças de Odemira solicitou a colaboração dos Presidentes das Juntas de 

Freguesia para o preenchimento da entrega do IRS dos idosos, considerando essa solicitação 

como uma intenção de transferência de competências para as freguesias. ----------------------------  

 ---------- Referiu ainda que teve conhecimento através da Senhora Vereadora Telma Guerreiro 

da intenção da DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de encerrar a EB1 de 

Santa Clara-a-Velha devido ao número de alunos, decisão que discorda veementemente, 

relembrando que a Junta de Freguesia efetuava o transporte diário de seis alunos para a escola 

de Sabóia que poderiam estar naquela escola. Informou ainda que os alunos da EB1 de Santa 

Clara-a-Velha sempre tiveram um desempenho meritório, destacando-se quando representam a 

escola ou o Agrupamento em diversas atividades e considerou que a retirada das crianças do 

meio onde residem não seria vantajosa. Nesta conformidade, questionou qual era a posição do 

Município de Odemira sobre esta matéria. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, referiu que a piscina da praia fluvial de Santa Clara-a-Velha estava 

cheia de limos e não conseguia encontrar uma empresa para efetuar a respetiva limpeza. 
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Referiu também que alguns pinheiros junto às mesas necessitavam de ser retirados. ---------------  

 ----------- Por último, apelou para que a Rua Vinte e Cinco de Abril, em Pereiras-Gare, fosse 

reparada, lamentando que a principal via daquela localidade se encontrasse em péssimo estado, 

devido às constantes roturas de água. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que felicitou a Direção e os atletas do Clube Náutico 

do Litoral Alentejano pelo trabalho desenvolvido em prol da canoagem no concelho de 

Odemira, pela presença naquela sessão e pela sua perseverança. Referiu ainda que 

conjuntamente com a Câmara Municipal, a Coligação Democrática Unitária, também está 

empenhada para que o Clube consiga ter a infraestrutura que tanta falta faz, quer para aqueles 

atletas, quer para Vila Nova de Milfontes, para que os resultados brilhantes que têm obtido 

continuem a ser cimentados e acrescidos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, lamentou o estado do serviço de Finanças de Odemira, confirmando 

que numa deslocação à Repartição apenas se encontrava o respetivo Chefe, apesar de nos 

últimos meses a afluência de cidadãos, especialmente imigrante, àquele serviço ser elevada, o 

que demonstrava o desprezo e falta de apoio para com os munícipes de Odemira. -----------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que em primeiro lugar cumprimentou e agradeceu 

aos jovens atletas do Clube Náutico do Litoral Alentejano pelos resultados obtidos. 

Seguidamente, referindo-se ao estado da rede viária no concelho de Odemira, manifestou a sua 

preocupação pelo estado da maioria das estradas e principalmente o estado em que já se 

encontra o troço recentemente intervencionado em Luzianes-Gare. Considerou que o respetivo 

concurso devia obrigar à existência de uma garantia de execução, bem como de fiscalizações 

constantes durante a execução da obra, e relembrou que é possível pedir responsabilidades 

nessa matéria, dentro do prazo de garantia da obra, pelo que questionou se o Município de 

Odemira tinha a possibilidade de fazer valer esse direito. -----------------------------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Arménio Simão, que em nome dos eleitos pelo Partido Social 
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Democrata apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra. ------------------------  

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

 -------------------- PORTUGAL 2020 E SUA REPROGRAMAÇÃO ---------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 30 de abril de 2018, saúda a 

Assembleia da República pela aprovação da Resolução n.º 1502/XIII/3.ª da iniciativa do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) sobre o Portugal 2020 e a sua reprogramação. -  

 ---------- Com a aprovação da referida Resolução parlamentar, a Assembleia da República veio 

recomendar ao Governo: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Que no âmbito da reprogramação do Portugal 2020 não proceda à transferência de 

dotações dos Programas Operacionais das regiões menos desenvolvidas (regiões de 

convergência) para os Programas Operacionais das regiões desenvolvidas, assim como a não 

eliminação do Portugal 2020 a sua orientação para os resultados em benefício da mera 

execução, não se relevando o mérito dos Projetos; -------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Que garanta que as dotações dos Programas Operacionais Regionais que sejam 

objeto de reprogramação sejam utilizadas para reforçar medidas constantes desses mesmos 

Programas, evitando deste modo que sirvam para substituírem rubricas (prioridades de 

investimento) oriundas dos Programas Operacionais Temáticos. --------------------------------------  

 ----------  3 – Que garanta que as medidas constantes dos Programas Operacionais Temáticos, 

objeto de reprogramação, especialmente do Programa Operacional Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), conservem a sua abrangência territorial, de forma a 

manterem-se os critérios de repartição nacional presentemente estabelecidos, bem como a 

lógica concursal que preside à sua aplicação. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente moção, após aprovação, deverá ser enviada ao Senhor Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas, bem como a todos os Grupos Parlamentares. -------------------  

 ---------- Odemira, 30 de abril de 2018 ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os eleitos do PSD”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que informou que não iria votar a favor da 

presente Moção e relembrou que recentemente tinha havido um acordo entre o Partido Social 

Democrata e o Partido Socialista a propósito desta matéria, considerando que aquela Moção 

seria redundante e antecipava aquele acordo, para além de se tratar de uma questão nacional. ---  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que referiu a Assembleia da República tinha 

aprovado por unanimidade aquele assunto, pelo que considerou que o que estava em causa na 

Moção era relembrar que as reprogramações deviam respeitar aqueles que têm mais carências, 

em vez de canalizar o que “sobra nos programas novamente para as áreas mais beneficiadas, 

deixando as áreas mais desprotegidas como é o nossos caso e todo o Alentejo, que merece uma 

atenção especial e podemos apresentar várias: as vias ferroviárias, as estradas, o subsolo que 

não está a ser aproveitado, a riqueza que agora foi descoberta no nosso concelho, a nossa costa, 

o nosso Alqueva.” Pelo exposto informou que iriam votar a favor. ------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que confirmou a aprovação daquela matéria 

por unanimidade na Assembleia da República, mas considerou que independentemente das 

diretivas que viessem dos Senhores Presidentes dos respetivos Partidos, os eleitos na 

Assembleia Municipal também tinham assento e legitimidade para apresentarem e debaterem 

aquele assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relembrou que a Assembleia da República e a 

Assembleia Municipal eram órgãos distintos, com papéis distintos e, por esse facto não 

considerava a apresentação daquela Moção redundante, mas sim uma forma de confirmar uma 

tomada de posição, vinculando uma decisão local a uma decisão nacional. --------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que não estava em 

causa as sobras dos programas, informando que a meio do quadro comunitário era efetuada 

uma avaliação de como estavam a ser aplicadas as verbas e efetuada uma reprogramação, a 
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qual estava prevista acontecer entre os anos dois mil e dezassete a dois mil e dezoito. Revelou 

ainda ter ficado surpreendido com a aprovação daquela matéria por parte da Coligação 

Democrática Unitária, porque estava em causa aplicação dos mesmos critérios que estão a ser 

aplicados nos programas temáticos, facto que muita discórdia tem provocado entre todos do 

Autarcas do Alentejo Litoral e outros, uma vez que a manterem esse entendimento os 

municípios per si continuam a não ter acesso aos fundos comunitários, designadamente para 

aplicação em sistemas “em baixa” de águas e de esgotos. ----------------------------------------------  

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

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

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista e nove abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e três membros da 

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

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que em resposta à intervenção do Senhor Nuno 

Góis disse que “nem eu que sou o único eleito do Bloco de Esquerda falo só em meu nome, 

portanto não há dúvidas que o Nuno Góis falou em nome da Coligação Democrática Unitária. 

Colocar isto no campo pessoal parece apenas um fait diver. Não há aqui nada de pessoal. --------  

 ---------- Quanto à pergunta concreta, há falta de informação e os teus colegas de bancada não 

te passam informação ou não procuras saber o que se tem passado nas reuniões da Comissão 

Pró Cidadania. O problema foi levantado pelo Bloco de Esquerda, a proposta foi feita e no dia 

vinte e seis de março saíram decisões sobre o assunto.” -------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente dente da Assembleia Municipal interrompeu a 

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

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. ---------------------------------------  
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 ----------- Depois de verificado o quórum retomaram-se os trabalhos. ---------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto à situação das Finanças de Odemira, relembrou que assunto já tinha sido 

colocado numa sessão da Assembleia Municipal e, nesse sentido, reuniu no dia catorze de 

fevereiro com o respetivo Chefe da Repartição que lhe deu conta das preocupações sentidas, 

designadamente pelo facto de apenas metade do pessoal do quadro de funcionários estar em 

funções, o que era manifestamente insuficiente, e solicitou a colaboração do Município de 

Odemira através da colocação de funcionários para manter o nível de serviços desejável. Sobre 

este assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que no dia dezanove de 

fevereiro tinha transmitido aquela preocupação ao Senhor Ministro da Administração Interna e 

continuará a pressionar no sentido de ver resolvida aquela questão. -----------------------------------  

 -----------  - Em relação às obras de requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes relembrou 

que foram efetuadas intervenções em várias ruas da vila, onde tudo foi removido, pelo que era 

natural que possam surgir situações pontuais em zonas que não ficaram bem concretizadas que 

terão de ser corrigidas, durante os cinco anos de garantia da obra, especialmente as situações já 

identificadas nas redes de água pluviais e residuais que originaram as queixas sobre maus 

cheiros.  Quanto às ilhas ecológicas referiu que os carros da Ambilital estão a ser adaptados 

para poderem começar a efetuar o circuito de recolha. --------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a Sociedade Polis encontra-

se em processo de liquidação até ao final do ano e as garantias das ações poderão vir a ser 

transferidas para os respetivos municípios, facto que está a ser verificado juridicamente. ---------  

 -----------  - Quanto às intervenções na estrada de São Luís para Relíquias, informou que a 

reparação do primeiro troço entre Relíquias e Monte da Estrada estava adjudicada e muito 

brevemente iniciariam as obras de correção de depressões e colocação de microaglomerado. 
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Em relação ao segundo troço, entre o Monte da Estrada a São Luís, está a ser preparado o 

respetivo projeto que ronda um milhão e meio de euros e prevê o alargamento e correção do 

traçado, bem como reforço da envolvente (drenagens). O Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que dada a dimensão do projeto, precisa de enquadramento financeiro e 

atualmente os fundos comunitários não apoiam essas intervenções. ----------------------------------  

 ----------  - Em relação ao estado da intervenção recentemente efetuada na estrada de Luzianes-

Gare informou que a intervenção foi da responsabilidade do I.P., S.A. e lamentou que uma obra 

bastante avultada do ponto de vista financeiro estivesse já naquelas condições. --------------------  

 ----------  - Quanto à época balnear o Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, 

pese embora a Portaria fixe um período máximo e mínimo, cada município pode deliberar a 

respetiva época e ponderando as circunstâncias, designadamente a colocação de nadadores-

salvadores, no concelho de Odemira foi estipulado o período entre quinze de junho e quinze de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Relativamente ao Lar de Relíquias informou que a Câmara Municipal apoiou a obra 

em cerca de duzentos e cinquenta mil euros, mas antes já tinha atribuído um apoio financeiro 

para a elaboração do projeto. Informou que a realização das infraestruturas na envolvente do 

Lar já estavam consignadas e esperava que a obra decorresse dentro dos noventa dias, porém a 

questão principal que impede a abertura do Lar tinha ver com a candidatura à Segurança Social 

para novos acordos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal para colocar à consideração 

dos presentes, nos termos do número cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira, o prolongamento dos trabalhos mais trinta minutos, tendo o mesmo 

sido aprovado por consenso. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que ainda não tinham passado para o tratamento dos assuntos constantes no 

Período da Ordem do Dia, e tendo em conta a urgência de uma tomada de posição da 
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Assembleia Municipal nesta reunião, relativa à “Prestação de Contas 2017” foi deliberado, por 

consenso, suspender o ponto número três do Período Antes da Ordem do Dia, relativo aos 

“assuntos de interesse para o concelho” e proceder de imediato ao tratamento dos dois 

primeiros pontos do Período da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

a trinta de março do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da presente 

reunião. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0230-2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 ------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1669-2018, datada de 16 de abril de 2018, da Divisão de 

Gestão Interna, bem como os documentos relativos à Prestação de Contas do ano de 2017: ------  

 ----------- I – Relatório de Gestão; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II – Anexos às Demonstrações Financeiras; ----------------------------------------------------  

 ----------- III – Mapas de Prestação de Contas; ------------------------------------------------------------  

 ----------- IV – Certificação Legal de Contas; --------------------------------------------------------------  

 ----------- V – Declaração de Responsabilidade nos termos exigidos pelo Tribunal de Contas 

através da Resolução n.º 01/2018 – 2.ª S e do Despacho n.º 1/2018 - 2.ª Secção – área IX, que 

deverá ser assinada pelo Sr. Presidente da Câmara e Srs (as) Vereadores (as). ----------------------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação dos documentos relativos à Prestação de Contas referente ao 

ano 2017, bem como, o envio à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, de acordo 

com a alínea j) do n.º 1 do Artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- Seguidamente, o Dr. Rui Silva, Chefe da Divisão de Gestão Interna do Município de 

Odemira, procedeu a uma explicação detalhada da proposta em causa, em suporte power point.  

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

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

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

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro 

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

Municipal. Os membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram a 

Declaração de Voto escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------  

 -------------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------------------------  

 ---------- No Relatório de Gestão nas considerações finais o Senhor Presidente da Câmara 

refere: ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  “que a clareza dos números e indicadores analíticos, níveis e clareza das execuções 

do PAM e PPI, este incidiu na análise política própria e não a uma análise técnica de índole 

económica e financeira.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por esse motivo, o ano de 2017 recebe um balanço muito positivo, muito em especial, 

pelas obras e ações de planeamento e estímulo à economia em curso. --------------------------------  
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 ----------- Os investimentos em obras concluídas e lançadas, as múltiplas ações de diversos 

âmbitos realizadas ao longo do ano, o acréscimo de qualidade e eficiência nos vários serviços 

prestados, e o notório acréscimo nos níveis de qualidade de vida local, permitem-nos concluir 

que o caminho trilhado estimula e contribui para o desenvolvimento local e acréscimo de 

qualidade de vida dos Odemirenses, praticando uma gestão equilibrada.” ---------------------------  

 ----------- Quem ler esta nota introdutória no Relatório da inteira responsabilidade do Sr. 

Presidente pensará que estamos a viver num concelho diferente do Sr. Presidente ou então 

estamos a sonhar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quem precisa de uma reunião para apresentar os seus problemas, o atraso por vezes 

de meses para emissão de uma simples certidão ou parecer, diz o contrário. E até quem 

apresenta questões nas reuniões recebe sempre uma resposta que a culpa é dos outros ou que 

vai tudo ser resolvido brevemente. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quem conhece a proposta de Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2017 

apresentada pelo mesmo Sr. Presidente e aprovada pela maioria socialista nesta assembleia, 

pensará que deve haver algum equívoco com a realidade, pois quem apreciar os números que as 

contas retratam, ficará perplexo e dirá que a gestão era outra, para além de que ao passar pelas 

estradas e caminhos verificará que há buracos com fartura; que os arruamentos em muitas sedes 

de freguesia são uma lástima, como o caso de S. Teotónio, Almograve, entre outras povoações; 

que a maioria dos edifícios municipais adquiridos, alguns há anos, estão abandonados; que 

outros edifícios municipais como a sede do Núcleo Desportivo ou a sede do Clube Fluvial 

Odemirense que precisam de obras de conservação e melhorias, para as conseguir têm que 

propô-las ao orçamento participativo; o mercado municipal e anexos com telhados perigosos e 

proibidos, onde falta uma intervenção séria, deixa-se degradar; as casas de habitação do 

município devolutas e altamente degradadas; as propriedades do município com mato, não 

tratadas e abandonadas; as oficinas desmanteladas; os dois cidadãos a viver em barracas na 



-45- 

30-04-2018 

nossa Vila, etc…etc… Poderíamos continuar a descrever a enormidade de situações que 

deviam envergonhar os gestores socialistas.---------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas minhas senhoras e meus Senhores, esta é a mesma gestão que tem um percurso 

de 20 anos, em que nos últimos dez anos, repetimos, só nos últimos dez anos teve uma 

disponibilidade financeira de 600 milhões de euros e 20 milhões de empréstimos para gerir, 

mais do dobro que os eleitos da CDU tiveram para gerir o Município, onde tudo estava por 

fazer. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desafiamos que se proceda a uma avaliação ou auditoria aos gastos do que foi 

realizado no período entre o ano de 1977 e 1997 durante a gestão da CDU onde tudo estava por 

fazer, nomeadamente, saneamento básico, rede viária, equipamentos diversos, eletrificações, a 

grande percentagem de analfabetismo, de suicídios, etc, etc. e nos últimos 20 anos de gestão 

Socialista. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sugerimos também que essa auditoria proceda à análise de concursos de empreitadas, 

ajustes diretos, subsídios concedidos, entradas de pessoal, investimentos realizados, processos 

de obras de particulares e o seu licenciamento, etc. ------------------------------------------------------  

 ---------- Teríamos de certeza um resultado claro da aplicação do dinheiro público em prol do 

nosso Concelho e da sua transparência. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Minhas Senhoras e meus Senhores sabem quantas inspeções foram efetuadas na 

gestão CDU do Tribunal de Contas, das finanças, do ordenamento do território e da 

administração interna, dos programas operacionais? Mais de uma dezena. Só no ano de 1995 e 

1996 tivemos quatro inspeções. Uma geral a todos os procedimentos e serviços que esteve mais 

de seis meses no município e os resultados podem ser lidos e apreciados por toda a gente, pois 

esses são o resultado do Trabalho, Honestidade e Competência dos eleitos da CDU. --------------  

 ---------- E quantas inspeções foram realizadas nos 20 anos da gestão socialista e em que áreas?  

 ---------- O trabalho da CDU só não vê quem não quer ver ou por quem só veio para o 
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concelho, quando a transformação já era uma realidade. ------------------------------------------------  

 ----------- O atendimento dos cidadãos, das comissões de moradores, das juntas de freguesia, a 

celeridade nas respostas foi sempre ponto de honra de todos os eleitos da CDU.  -------------------  

 ----------- Senhora Presidente da Assembleia, membros da Assembleia, Sr. Presidente da 

Câmara, senhoras e senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores. ------------------------  

 ----------- Apreciemos no concreto os documentos referentes ao Relatório e Contas do ano 2017, 

sobre os quais nos pronunciamos de seguida: -------------------------------------------------------------  

 ----------- Como é possível que a arrecadação da RECEITA prevista de 34,6 milhões de euros 

tenha ficado pelos 27,8 milhões, sendo que: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 15 Milhões são provenientes de transferências correntes e de capital da Administração 

Central; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5,5 Milhões são provenientes de cobrança do IMI-Imposto de Circulação-IMT-

Derrama; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1,4 Milhões de rendas da EDP; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3,0 Milhões provenientes de cobrança da água, saneamento e resíduos sólidos; ---------  

 ----------- 1,0 Milhão de comparticipações do Feder; -----------------------------------------------------  

 ----------- A restante receita é proveniente do Fundo social europeu, taxas de licenciamentos e 

obras particulares, em decadência acentuada, ocupação da via pública; 150 mil euros são 

provenientes de juros dos depósitos em bancos, que num concelho onde há tanto por fazer, no 

início do ano o saldo apresentava o valor de 3,1 milhões de euros e no final de 2017 aumentou 

para 3,3 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As DESPESAS totais de 27 milhões de euros, sendo que as correntes apresentam 

gastos de 21,2 milhões de euros e as de capital 6,2 milhões de euros. ---------------------------------  

 ----------- Quanto às despesas correntes, houve um pequeno aumento de custos com pessoal, na 

aquisição de bens e serviços e nas transferências, mas quanto às despesas de capital dos 10,4 
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milhões previstos foram executados apenas 6,2 milhões. -----------------------------------------------  

 ---------- E como foram gastos estes dinheiros? ----------------------------------------------------------  

 ---------- Obras por Administração Direta do Município, a única que passou pela contabilidade 

analítica, ao que parece – arruamentos em S. Teotónio – Variante, (iniciada no ano de 2014), 

onde em 2017 foram gastos 79 mil euros, mas acreditamos que a obra chegará ao fim no ano de 

2018. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas será que nada mais foi feito por administração direta? Ou será que não há 

coragem nem capacidade para o apresentar. Aliás como o temos vindo a dizer há muito, esta é 

uma gestão da compra do “fato feito”. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do Plano Plurianual de investimentos foram aplicados apenas 3,7 milhões de euros, 

pasme-se minhas senhoras e meus senhores, este é um dos piores valores de sempre em 

investimentos no Município de Odemira, representando apenas 10% do total da dotação global 

corrigida do orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas e o que dizer do Plano de Atividades Municipais? Aí sim, foram gastos 13,8 

milhões de euros ou seja 83,04% do previsto, pois 2017 foi ano de eleições. Era necessário. -----  

 ---------- Foi o ano em que o programa “Odemira Empreende” mais empreendeu e onde os 

subsídios abundaram, violando mesmo os regulamentos aprovados por esta Assembleia 

Municipal. No ano corrente já foram apreciados em reunião de Câmara vários casos de 

financiamentos atribuídos para realização de projetos, em que os serviços, por esquecimento, 

no decurso do ano de 2017 deixaram ultrapassar os prazos para a sua execução e à revelia desta 

Assembleia e do regulamento, foram alargados os prazos.----------------------------------------------  

 ---------- Mas, e como foram tratados os eleitos das freguesias que estão mais próximos da 

população? Dos milhões que envolveram o orçamento de 2017 estes receberam 945 mil euros 

para despesas correntes e 628 mil para despesas de capital. Bem… fora os benefícios que foram 

só para algumas freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mas Senhor Presidente da Câmara, como é possível que a demonstração de resultados 

apresente um resultado corrente do exercício no ano 2016 positivo em mais de 400 mil euros e 

em 2017 um resultado negativo de mais de 300 mil euros? Que acidente ocorreu? Que 

derrapagem para quem anuncia e se vangloria de obter prémios de excelência. E esta heim? -----  

 ----------- Vamos continuar a ouvir que a culpa é do governo que não cumpre a lei de finanças 

locais, que a culpa é dos gestores à frente da CCDR que não aprovam mais candidaturas, que a 

culpa é dos cidadãos que não pagam mais impostos, que a culpa é de tudo e de todos, mas de 

certeza não é dos gestores socialistas da Câmara. --------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é a estratégia política dos últimos anos (e que tem resultado) em que se promete 

fazer muita coisa, mas pouco é feito. Falemos de algumas pequenas coisas: para quando o novo 

Plano Diretor Municipal que faz que anda mas não anda e que já devia estar revisto há anos; 

para quando a resolução das AUGIS – Áreas Urbanas de Génese Ilegal; para quando os Planos 

de Pormenor por realizar em vários aglomerados populacionais; para quando a resolução das 

áreas de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica; para quando a construção do Arquivo 

Municipal; como é possível que tendo sido fundamentada a urgente aquisição de edifícios pelo 

Município para instalação de serviços municipais, edifícios esses hoje em ruínas, que em vez de 

serem objeto de reconstrução, se continue a alugar imóveis para funcionamento de serviços 

municipais e outros, satisfazendo interesses. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Não poderíamos terminar esta breve apreciação sem referir outras questões: – a 

reserva que a empresa BDO refere em todos os seus relatos, onde diz que – “Permanecem 

pendentes de registo contabilístico terrenos cedidos ao Município no âmbito de alvarás de 

loteamentos destinados a arruamentos, estacionamentos e passeios relativamente aos quais não 

estão ainda disponíveis as respetivas avaliações patrimoniais.” ----------------------------------------  

 ----------- Outra consideração da empresa BDO diz: “de acordo com a confirmação do advogado 

do Município, no âmbito da revisão das contas, permanecem em curso ações judiciais que 
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envolvem o Município, relacionadas fundamentalmente com atos administrativos, cujo 

desfecho é difícil de prever antes de proferidas as respetivas decisões judiciais…razão pela qual 

considera não ser necessário contabilizar Provisões para Riscos e Encargos.” ----------------------  

 ---------- Aceitamos esta forma de dar a volta ao problema, mas quais serão as razões que 

conduziram à criação de uma Provisão para cobranças duvidosas que no início de 2017 tinha o 

valor de 63 mil euros e no final do ano passou para 381 mil euros. Trata-se de uma diferença 

muito significativa, mais de 300 mil euros, que os senhores auditores não comentaram e os 

serviços municipais e o Senhor Presidente não justificam. ----------------------------------------------  

 ---------- No relatório lamentamos as poucas linhas das iniciativas desenvolvidas no ano de 

2017 perante os milhares de emigrantes oriundos dos cerca de 20 países que se encontram a 

trabalhar no nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Onde ficou o chamado verdadeiro apoio de integração de imigrantes? Considera a 

gestão socialista que as pequenas festas e uns cabazes de natal, são a significativa intervenção 

de apoio a estas famílias e à sua integração? Há crianças em idade escolar que se desconhece 

que estabelecimento de ensino frequentam, há trabalhadores a viverem em casas sem o mínimo 

de condições de habitabilidade, há casos de verdadeira exploração no trabalho. Muito mas 

mesmo muito podia e devia ser feito em plena solidariedade e de apoio a essas famílias. É uma 

exigência a quem de direito que estes cidadãos sejam tratados com justiça e sem exploração. ---  

 ---------- Esta Prestação de Contas é o espelho, tal como em anos anteriores, que mesmo com 

muito dinheiro mas sem uma estratégia clara e transparente, com pouco amor à causa pública, 

sem solidariedade para com os cidadãos mais desprotegidos, muito ainda há por fazer, na 

medida em que muitos ainda não têm água potável, uma habitação condigna, uma assistência 

verdadeira na saúde, um trabalho com direitos. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Quando ainda temos cidadãos a viver sem as condições referidas, há um percurso 

muito grande em que é necessário o confronto de ideias, com vista à criação do bem-estar de 
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todos os cidadãos do nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consideramos que a Prestação de Contas retrata uma realidade que só alguns 

admiram. Temos esperança de que um dia tudo será melhor, sem discriminações, sem 

atropelos, sem medos, em solidariedade e liberdade. ----------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 30 de abril de 2018 ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao documento apresentado, o Senhor Presidente da Câmara Municipal disse ao 

Senhor Cláudio Percheiro que iria analisar o relatório e contas do ano de mil novecentos e 

noventa e sete e outros relatórios do tempo de gestão da Coligação Democrática Unitária na 

Câmara Municipal, para demonstrar que não é verdade o que afirmam, e a título de exemplo 

relembrava a boa execução dos fundos comunitários que “só no emissário submarino foram 

dois milhões e meio por água abaixo”. ---------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 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, prosseguindo o Senhor Presidente da Câmara Municipal com as respostas às questões 

colocadas pelos membros da Assembleia Municipal, bem como dos pontos números três a doze 

do Período da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 
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cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezanove 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 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 um membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião era uma hora e quarenta e nove minutos do dia um de maio 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, ----------  


