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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

ONZE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: ---------------------------------------------  

 ---------- Ao décimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a segunda 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 quadragésimo sexto da Lei 

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

um do artigo vigésimo do Regimento deste Órgão. A presente reunião vem no seguimento da 

primeira reunião da sessão ordinária de abril que teve lugar no passado dia trinta de abril, e 

pretende dar continuidade ao tratamento do ponto número três do Período Antes da Ordem do 

Dia, bem como aos pontos números três a doze do Período da Ordem do Dia daquela sessão. ---  

 ---------- Em face do exposto a Ordem de Trabalhos desta reunião ficou do seguinte modo: -----  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 
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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 

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 
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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 

Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da Glória das Neves Gonçalves 

Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel 

Lourenço da Silva Santa Bárbara, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, 

Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno 

Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Pedro Miguel Correia da Silva, Rita 

Isabel da Costa Lourenço Dias, Tânia Filipa Guerreiro Ramos, Teresa Alexandra Pereira 

Bernardino e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência do Senhor Manuel da Silva Cruz. --------  

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

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

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas aos Senhores 

Pedro Miguel Correia da Silva e Tânia Filipa Guerreiro Ramos que, nos termos do artigo 

septuagésimo oitavo e do artigo septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A 

barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontram a substituir respetivamente os Senhores 

Miguel Forte Prista Monteiro e Manuel António Dinis Coelho, eleitos pelo Partido Socialista. --  

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

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Telma Cristina Felizardo 

Guerreiro, Vereadora eleita pelo Partido Socialista; e Sara Cristina Ramos Marcelino e Ricardo 

Jorge Ruas Cesário, Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------  
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 ----------------------------------------------------- (…) ---------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------------------------- (…) ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

CONCELHO (CONTINUAÇÃO): -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal para informar que no 

presente ponto seriam prestadas as respostas do Senhor Presidente da Câmara Municipal às 

questões efetuadas na primeira reunião da sessão ordinária de abril, bem como aos 

requerimentos apresentados pelos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária na 

sessão ordinária de fevereiro do corrente ano. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro para solicitar que lhe fosse permitido efetuar a 

defesa da honra, em seu nome e em nome de todos os autarcas que passaram pela Câmara 

Municipal naquela época, na sequência da intervenção do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal após a leitura da Declaração de Voto dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária na primeira reunião da sessão ordinária de abril realizada no passado dia 

trinta de abril, relativa à Prestação de Contas do ano transato, designadamente quando o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal se referiu ao emissário submarino de Vila Nova de Milfontes.  

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

que iria dar primeiro a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e seguidamente 

daria a palavra ao Senhor Cláudio Percheiro a título excecional, porque a evocação da defesa da 

honra era um direito que vem consagrado na lei apenas para os Senhores Vereadores. ------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente à apresentação 

da Declaração de Voto da Coligação Democrática Unitária nesta Assembleia Municipal em 

reunião anterior, considerou que o documento em causa configura a forma de uma Declaração 

Política, porque uma Declaração de Voto refere-se à análise e sentido de voto sobre um 
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determinado assunto em apreciação e votação e o que foi lido e entregue nessa Assembleia 

Municipal ultrapassa claramente esse âmbito, abordando os últimos quarenta anos de 

democracia em Odemira. Referiu ainda que as Declarações de Voto não são alvo de 

contradeclaração, no entanto, a que foi apresentada pelos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária corresponde a uma Declaração de Voto incluída numa Declaração 

Política e que contém questões, afirmações e suposições, as quais podiam e deviam ter sido 

feitas previamente aquando da apreciação do assunto, e que merecem alguns esclarecimentos, 

porque não correspondem exatamente ao que a Prestação de Contas contém, designadamente: --  

 ----------  - Questão efetuada: “Como é possível que a arrecadação da RECEITA prevista de 

34,6 milhões de euros tenha ficado pelos 27,8 milhões?” -----------------------------------------------  

 ---------- Resposta: “Porque quando se somam as receitas das revisões orçamentais também tem 

que se somar a inclusão do saldo e, portanto, na correspondência entre as parcelas terá de se 

comparar 34,6 milhões com 31 milhões e não com 27,8 milhões. É um lapso interpretativo, 

podia ter sido questionado, mas não foi. Aquilo que se afirma não corresponde ao nível de 

execução orçamental apresentado no documento, alegando uma execução orçamental mais 

baixa que a realidade. Se se considerarem as revisões orçamentais obviamente temos que 

considerar também as revisões relativas à incorporação do saldo. Isso não sucedeu na 

apreciação que a CDU fez.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Afirmação efetuada: “(…) 150 mil euros são provenientes de juros dos depósitos 

em bancos, que num concelho onde há tanto por fazer (…)”. ------------------------------------------  

 ---------- Resposta: O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que nas contas do 

Município não existe um único euro proveniente de juros e convidou a todos a verificarem a 

conta “050201” para se perceber que realmente a receita não tem incorporada nenhuma verba 

relativa a recebimentos de juros, como alega a Coligação Democrática Unitária. -------------------  

 ----------  - Questão efetuada: “Obras por Administração Direta do Município, a única que 
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passou pela contabilidade analítica, ao que parece – arruamentos em S. Teotónio – Variante, 

(…) Mas será que nada mais foi feito por administração direta?” ------------------------------------  

 ----------- Resposta: “Muitas delas são obras de manutenção e conservação que obviamente 

estão incorporadas naquilo que são as despesas correntes do Município e como tal não 

transparecem no detalhe das contas.” -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Questão efetuada: “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?" ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Resposta: “É curioso que se analisem os resultados correntes, mas quem analisa estas 

contas e sabe o que são resultados correntes, também sabe o que são resultados líquidos e este é 

aquele que fundamentalmente importa na análise do resultado das contas e dá um saldo positivo 

de 660 mil euros. Eu gostava de aqui deixar bem vincado que a conta que realmente é revelada 

pela CDU é uma mera apreciação daquilo que acontece ao longo do ano, mas que não tem 

correspondência com o resultado final da avaliação líquida, ou seja, do que foi a atividade 

municipal e que teve um saldo positivo. -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Questão efetuada: “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 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 
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muito significativa, mais de 300 mil euros, que os senhores auditores não comentaram e os 

serviços municipais e o Senhor Presidente não justificam” --------------------------------------------  

 ---------- Resposta: “Confunde-se o que são provisões para riscos e encargos com aquilo que 

devem ser as previsões para cobranças duvidosas, e é isto efetivamente o que lá está. A 

provisão para cobranças duvidosas teve a ver simplesmente com duas ordens de grandezas, a 

primeira que até foi colocada na Assembleia anterior que irei responder à frente que tem a ver 

com a Taxa Municipal de Proteção Civil. Como certamente saberão a taxa não foi cobrada aos 

cidadãos, mas foi cobrada às entidades gestoras de infraestruturas nacionais como forma de 

comparticipação nas despesas de Proteção Civil do Município. Estas entidades não aceitaram a 

cobrança e impugnaram o processo. O processo ainda decorre em Tribunal, porque o nosso 

jurista considera que o nosso contexto de Taxas de Proteção Civil não é exatamente igual 

aquilo que se pratica em Lisboa, devendo o processo prosseguir até ao fim, e portanto 

constituiu-se uma provisão para essa receita. Para além disso, há cobranças duvidosas em 

matérias de águas, esgotos e resíduos, porque houve um crescimento da dívida de alguns 

munícipes que não conseguiram pagar e por isso constitui-se também a respetiva provisão que 

está prevista nas normas contabilísticas. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Portanto, essa provisão não é para nenhum encargo que o Município possa vir a ter de 

alguma “surpresa”, mas sim para esta cobrança, o resto são tudo situações que foram 

eventualmente imaginadas por quem fez a Declaração de Voto.” -------------------------------------  

 ----------  - Na Declaração da Coligação Democrática Unitária é feito um balanço de quarenta 

anos e portanto extrapola completamente o objetivo de uma Declaração de Voto e entra na 

forma de Declaração Política referindo também as várias inspeções ao Município. Sobre este 

assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que foram efetuadas duas inspeções 

durante a presidência da Coligação Democrática Unitária e duas durante a presidência do 

Partido Socialista e, embora os relatórios de inspeção tivessem recomendações, situações a 
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corrigir, o que é normal, da sua parte e da bancada que defende estava tranquilo. Sobre este 

assunto referiu ainda “quando se diz na Declaração de Voto e se reforça a ideia de que a CDU é 

gente séria” que também não tem dúvidas que aqueles que exerceram o poder nos últimos vinte 

anos também o são e até à data não existia nada que demonstrasse em sentido contrário. ---------  

 -----------  - Referindo-se aos comentários de existência de falta de transparência, contrapôs 

exemplificando com a permanente disponibilização de informação; as declarações constantes a 

todas as entidades; os relatórios permanentes semanais, mensais; todos os dados 

permanentemente acessíveis; a disponibilidade para se fazerem duas, três, quatro, dez 

Assembleias Municipais para explicar tudo aquilo que lhe perguntam; e ainda a disponibilidade 

para fornecer todos os documentos que entendem consultar. O Senhor Presidente da Câmara 

Municipal frisou que eticamente sentia que tanto ele como a sua equipa têm prosseguido o 

máximo sentido de serviço público na sua ação e na atividade municipal. Para além disso o 

Índice de Transparência Municipal, recentemente publicado, veio reforçar o que era afirmado 

quanto à falta de transparência. ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Consta ainda na Declaração da Coligação Democrática Unitária que comparando os 

valores investidos nos vintes anos de gestão do Partido Socialista se fez muito menos do que na 

época da gestão da Coligação Democrática Unitária. O Senhor Presidente da Câmara Municipal 

referiu que não entra em “campeonatos de comparação”, considerou que se fez muito durante 

os quarenta anos de democracia e que não podiam efetuar aquele tipo de comparação, porque 

os contextos eram completamente diferentes. Relembrou que ao longo dos primeiros anos 

houve menos recursos, mas houve menos burocracia e mais disponibilidade na mobilização 

popular, com a criação e atividade de Comissões de Moradores que chegaram a ser mais de 

setenta, as quais realizaram diversas obras por administração direta, com a colaboração da 

Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia ou por iniciativa própria. Porém quando o Partido 

Socialista entrou na presidência da autarquia, em mil novecentos e noventa e oito, apenas 
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estavam ativas seis Comissões de Moradores o que demonstra que a força foi-se perdendo 

durante a presidência da Coligação Democrática Unitária. Atualmente constata-se a dificuldade 

por vezes em conseguir membros para dirigirem as associações locais e as competências 

autárquicas são bastante diferentes, com novas e exigentes atribuições. Qualquer comparação é 

um exercício de contextos muito diferentes. --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Na Declaração de Voto consta ainda que “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.” --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que tinha consultado a Prestação 

de Contas do ano de mil novecentos e noventa e sete, o último ano de gestão da Coligação 

Democrática Unitária na Câmara Municipal, e ficou admirando como é que com um 

orçamento, cujo valor total era metade do atual orçamento municipal, as contas apresentavam 

um saldo no valor de três milhões de euros, quando ainda existiam muito mais “coisas por 

fazer”. Informou ainda que “os saldos são o contexto das circunstâncias do momento e têm a 

ver muitas vezes com os momentos da execução, porque sabemos que o saldo está em grande 

parte comprometido com investimentos que se vão iniciar ou já se iniciaram, porque hoje não 

se consegue fazer uma obra sem um compromisso, uma verba que garanta absolutamente essa 

circunstância do financiamento, quando antes de dois mil e oito, apenas era exigido o 

cabimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Pergunta-se ainda na Declaração de Voto “Onde ficou o chamado verdadeiro apoio 

de integração de imigrantes?” Sobre esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que os Municípios de Serpa e de Alcácer do Sal vieram a Odemira perceber o 

trabalho realizado pelo Município de Odemira o que demonstra o trabalho desenvolvido. --------  

 ---------- Em face do exposto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal refutou em absoluto a 
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forma, o conteúdo e o facto dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária 

pretenderem a partir de uma designada Declaração de Voto apresentarem uma Declaração 

Política. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que disse o seguinte: “Já não somos senhores de 

dizer na Declaração de Voto aquilo que entendermos, parece que estamos de volta ao outro 

tempo e que não se pode dizer certas coisas.” -------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que na última reunião da Assembleia Municipal, após a leitura da 

Declaração de Voto sobre a Prestação de Contas do ano transato, “o Senhor Presidente levantou 

uma questão quanto à transparência em relação a dinheiros gastos com o emissário submarino 

de Vila Nova de Milfontes. Porque está aqui em causa a defesa da dignidade desses cidadãos 

que fizeram parte comigo na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal quero aqui dizer a 

todos os presentes, em primeiro lugar que o custo que a Câmara Municipal suportou com o 

emissário submarino foi de 41.439.708$00, o que equivale a cerca de 200 mil euros atuais. Em 

segundo lugar dizer que os Executivos Municipais, todos eles, face à não resposta da ETAR de 

Vila Nova de Milfontes, porque não somos técnicos, nem engenheiros, solicitámos ao Governo 

o apoio necessário, junto da Direção-Geral dos Recursos Naturais e também da Direção-Geral 

de Saneamento Básico, para a resolução do problema em Vila Nova de Milfontes, dado o 

afluxo de gente, turistas, que tinha acontecido com a ponte construída em mil novecentos e 

setenta e oito. Daí que em protocolo acordado com a própria Direção-Geral dos Recursos 

Naturais foi contemplado um acordo para a elaboração dos respetivos projetos que foram 

elaborados pela empresa Planege, iniciados em mil novecentos e oitenta e um e levaram de 

facto alguns anos até ficarem completamente concluídos. Foi conseguido o financiamento 

através do Programa Envireg e através do Programa Operacional do Alentejo e a Câmara 

Municipal despendeu aquela importância. Quando o emissário partiu solicitámos ao Ministério 

que fosse feita uma inspeção (já estava como Presidente da Câmara Municipal) sobre todo o 
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conteúdo do projeto desde o seu início até onde houve o incidente quando se partiram os tubos. 

Esse inquérito foi feito e esteve no Coletivo da Câmara Municipal de julho de noventa e sete e 

na Assembleia Municipal de setembro de noventa e sete e encontra-se nos arquivos da Câmara 

Municipal, onde na inspeção que foi feita com algum rigor, se provou que a Câmara teve um 

comportamento sempre correto, não só os Executivos da Câmara Municipal, como também dos 

funcionário e técnicos do Município.  ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quero que isto fique registado em ata, porque esta é a verdade nua e crua, não houve 

qualquer tentativa de esconder fosse o que fosse, nem nada foi escondido sobre esta matéria, 

para que não fiquem dúvidas e posso fornecer cópia do documento. É para defesa da honra de 

todos os que trabalharam e que se envolveram na resolução deste problema de Vila Nova de 

Milfontes. Pena é que não se tenha continuado depois de nós sairmos, porque estavam as portas 

abertas através das reuniões que tinham havido no Ministério do Ambiente, para que o 

emissário continuasse. Nesta altura foram aprovados a nível do país vários emissários 

submarinos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que esclareceu que uma 

Declaração de Voto era uma explicação sobre a orientação do sentido de voto numa 

determinada matéria. Pelas intervenções registadas até ao momento, considerou que ficou 

provado que o documento apresentado pelos membros da Coligação Democrática Unitária 

extrapolou em muito uma Declaração de Voto sobre uma Prestação de Contas. --------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o 

Deputado Cláudio Percheiro na sua intervenção tinha desviado o assunto para a transparência 

do procedimento e, bem assim, informou que na sua intervenção após apresentação da 

Declaração de Voto da Coligação Democrática Unitária na anterior reunião da Assembleia 

Municipal em momento algum referiu a transparência do procedimento, mas sim, sobre os 

efeitos práticos da obra. Relembrou que para além da verba investida pela Câmara Municipal 
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no emissário submarino houve muitos outros fundos públicos, Europeus e do Estado, investidos 

na obra e a obra não teve efeito prático nenhum, ou seja, gastaram-se milhões de euros e não 

temos emissário. Disse ainda que uma questão análoga também foi colocada pela Coligação 

Democrática Unitária num dos requerimentos recentemente apresentados relativo a ETAR de 

São Teotónio, que responderá na presente reunião. Referiu ainda que não tem dúvidas sobre a 

transparência do procedimento e a seriedade de funcionários e eleitos neste processo. ------------  

 ----------- Por último, lamentou a acusação feita pelo Senhor Cláudio Percheiro de não haver 

liberdade de expressão na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. --------------------------  

 ----------- Seguidamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a resposta aos 

Requerimentos apresentados pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária na última sessão 

ordinária seria, no momento, entregue em papel à respetiva bancada, através da Mesa da 

Assembleia Municipal e efetuou a leitura das mesmas pela seguinte ordem: ------------------------  

 ----------- 1. Resposta ao Requerimento sobre Encerramento da Residência de Estudantes 

de Odemira ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1- Solicita a CDU: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Requeremos que o Sr. Presidente nos informe se já houve algum contacto com o 

Ministério ou entidade Gestora do Edifício, para que se encontre uma solução para o seu 

aproveitamento integral...mais solicitamos ao Sr. Presidente se tem presente o impacto que o 

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

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

 ----------- 2- Resposta: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Ao longo dos últimos anos foram várias as diligências efetuadas pelo Município 

junto do ME para dinamizar a Residência de Estudantes de Odemira. Num passado recente, 

ainda no anterior governo, chegou mesmo a estar em Odemira o SE Educação anunciando um 

protocolo de cedência de Gestão e partilha de utilização com a EPO. Esta pretensão gorou-se 
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por decisão superior sem qualquer justificação. Mais recentemente, tem o Município insistido 

com a SE e o ME, porém transmitem-nos que tal situação acontecerá brevemente no âmbito das 

transferências de Competências do Estado para as Autarquias. A diligência mais recente 

remonta a 9 de Março de 2018, em reunião com a SE Educação. --------------------------------------  

 ---------- 3- Mais Solicita a CDU: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabe o Sr. Presidente que estão hoje funcionários “quase aprisionados” e “castigados” 

na Residência de Estudantes de Odemira, não podendo ir ao WC, pois têm de andar às escuras, 

estar ao frio, pois a CM cortou a água e alguém mandou cortar a eletricidade? ---------------------  

 ---------- Que contactos ou diálogos foram foi estabelecido pelo Sr. Presidente ou Vereação 

quando mandaram proceder ao corte da água com os responsáveis pela Residência, do 

Ministério ou Direção Regional ou Central da Educação? ----------------------------------------------  

 ---------- R: Esta situação foi exposta e descrita em contacto telefónico com a SE Educação e 

mais uma vez, na reunião com a SE Educação, em 9 Março último, tendo sido remetido 

relatório da situação atual da Residência e dos seus funcionários. A Sr.ª SE remete uma decisão 

para breve no âmbito do pacote legislativo de transferências de competências para as 

Autarquias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se Anexa o pedido formal de corte do abastecimento de água, solicitado pelo 

ME.” ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Resposta às Perguntas Diversas da CDU de Odemira ---------------------------------  

 ---------- “1- Questão 1 da CDU: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabe o Sr. Presidente que infelizmente há pessoas a viver em barracas em plena vila 

de Odemira? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta: Não. Desconhecia que tal situação fosse realidade em Odemira e a ser 

verdade o que a CDU afirma tudo farei para em conjunto com a Seg. Social resolver a situação 

no menor espaço de tempo possível.------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- De imediato foram dadas instruções aos serviços municipais para identificar e 

caracterizar a situação, e solicitada reunião urgente à Seg. Social de Beja para encontrar 

solução conjunta para a situação aqui exposta. Aguarda-se a reunião agendada para 2 de Maio 

próximo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Questão 2 da CDU:  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Corte de água e energia na Residência de Estudantes de Odemira... -----------------------  

 ----------- Resposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi respondida no requerimento apresentado pela CDU sobre o mesmo assunto. -------  

 ----------- 3- Questão 3 da CDU: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Faturação de água, esgotos e resíduos tem períodos de leitura superiores a 30 dias, 

violando assim o Regulamento Municipal, prejudicando o cidadão. Há cidadãos que quando 

recebem o documento para pagar só têm surpresas, pois o montante a pagar é muitíssimo 

superior ao que deveria ser cobrado, provocado pela alteração de escalão, sendo normalmente 

as famílias com dificuldades as mais prejudicadas. ------------------------------------------------------  

 ----------- Até quando têm os cidadãos que esperar pela correção destas situações? -----------------  

 ----------- Resposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A situação descrita não corresponde a violação do regulamento municipal, estando o 

MO a proceder de acordo com as orientações da Entidade Reguladora – ERSAR. Ninguém fica 

prejudicado com uma leitura de 32 ou 34 dias, pois a indexação dos escalões é efetuada por 

regra de ponderação sempre baseada nos 30 dias de consumo, ou seja, os escalões alargam o 

seu valor quando os dias de consumo entre leituras ultrapassam os 30 dias, mantendo assim a 

justiça relativa na aplicação dos escalões aos consumos diários nesse período. ---------------------  

 ----------- 4- Questão 4 da CDU: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existem imensos prédios urbanos onde não há consumos de água, nem utilização de 

águas residuais ou mesmo resíduos sólidos, mas na faturação emitida é cobrada pelo Município 
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um valor de Tarifa de Componente Fixa. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Solicitamos que o Sr. Presidente nos informe se é legal esta cobrança aos Munícipes e 

a sua fundamentação legal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A aplicação de Componente Fixa da Tarifa de águas e resíduos foi determinada pelas 

normas orientadoras da ERSAR (Normas de Orientação Tarifária Nº 1/2009), atualmente 

vertidas no Regulamento Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, Águas Residuais e 

Resíduos emanados pela ERSAR e fiscalizados anualmente por esta entidade. ---------------------  

 ---------- A Componente Fixa, corresponde aos custos fixos do serviço, designadamente, à 

disponibilidade e garantia do serviço, quer haja utilização/consumo ou não. A título de 

exemplo...nos resíduos sólidos, não é retirado o contentor do local mesmo que os munícipes se 

ausentem, e o serviço de recolha acontece com a mesma normalidade. -------------------------------  

 ---------- 5- Questão 5 da CDU: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre o Projeto OP “Praça Pública” em Boavista, gostaríamos de saber porque razão 

foram reduzidos 10.000€ para a realização da obra ao valor aprovado no OP e bem assim 

conhecer o projeto. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Resposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O valor do OP respetivo é de 100 mil euros (incluindo projeto). O valor do projeto foi 

de 10 mil euros, pelo que o valor de obra é de 90.000€. O projeto foi encaminhado à Junta de 

Freguesia de Boavista dos Pinheiros para os devidos efeitos e conhecimento público. -------------  

 ---------- 6- Questão 6 da CDU: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há muito tempo que a maioria das freguesias se queixam que não têm funcionários do 

quadro, contratados ou prestadores de serviço pagos pelo Município ao seu serviço. Diz-se. 

Solicitamos cabal esclarecimento desta situação ou relação de pessoal ao serviço de cada 

freguesia, referindo as funções que os mesmos desempenham. ----------------------------------------  
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 ----------- Resposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Está em preparação um quadro detalhado com base no balanço social do MO relativo 

a 2017, apresentado ao coletivo da Câmara Municipal em Fev 2018, com o esclarecimento 

solicitado, que remetemos à AM logo que concluído. ---------------------------------------------------  

 ----------- 7- Questão 7 da CDU: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Nova ETAR de S. Teotónio apenas prevê responder a 3.300 hab, quando 

atualmente o número de habitantes está ultrapassado em muito. ---------------------------------------  

 ----------- O Sr. Presidente aceita que se vá construir uma nova ETAR em S. Teotónio, que antes 

de ser construída já não responde às necessidades da população existente? --------------------------  

 ----------- Aceita o Sr. Presidente a uma simples razão invocada pela AGDA de que um novo 

projeto ou a remodelação do atual iria atrasar o avanço da obra? --------------------------------------  

 ----------- E se no Programa Operacional tiverem conhecimento desta desagradável situação 

quem justificará uma obra que à partida é deficitária? ---------------------------------------------------  

 ----------- Será que o dinheiro público e os fundos comunitários não têm de ser rigorosamente 

bem aplicados? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Resposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nova ETAR de S. Teotónio está dimensionada para responder cabalmente à 

população atual de S. Teotónio. Obviamente que se a ocupação de cada habitação do 

aglomerado for 5 X mais, será necessário reforço de tratamento. --------------------------------------  

 ----------- Nenhuma entidade pública aceita financiar um equipamento com esta argumentação, 

pois a população de Censos 2011 é de 2.300 hab, e o acréscimo máximo previsível a 20 anos 

seria de 50%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionada a AgDA, a garantia que foi possível assegurar é de que o modelo de 

construção, acresce 30% na capacidade de tratamento e permite a acopulação de nova linha de 

tratamento, se necessário, pelo que, se tal vier a ser necessário ao final de 5 anos (garantia da 
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obra) será possível proceder em conformidade, situação confirmada pelo PEOSEUR. ------------  

 ---------- Desta forma, está assegurada a pertinência do investimento atual e assegurado o 

financiamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à importância da boa e rigorosa aplicação dos fundos comunitários e dinheiro 

público, certamente que estaremos de acordo com o dever que todos temos de o fazer, estando 

em crer que a AGDA o fará nesta obra, como em todas as outras e que no final teremos 

finalmente, este importante sistema de tratamento, mais robusto e eficaz, com capacidade para 

tratar os efluentes de S. Teotónio, hoje e num futuro próximo, e capacidade para ampliação se 

necessário, num futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais, reforçamos a importância deste investimento estar a ser construído fora da REN 

e não em zona sujeita a cheias, como pretendia a CDU no anterior mandato, evitando assim, 

que futuramente, e mesmo que fosse preparada para 20.000 hab, esta fosse ribeira abaixo numa 

ocorrência como a de 1997, recordando nesta oportunidade, o que aconteceu ao emissário 

Submarino de Vila Nova de Milfontes, cujos restos deram à praia das furnas nessa ocasião, e 

também ele construído com dinheiros públicos!” --------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Resposta a Proposta da CDU sobre Revisão do PDM de Odemira -----------------  

 ---------- “1- Proposta da CDU: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propomos a realização de uma AM Extraordinária e além da presença dos eleitos 

desta Assembleia, sejam convidados a participar os eleitos de todos os órgãos autárquicos do 

concelho, os técnicos envolvidos na Revisão do PDM e a nossa população. -------------------------  

 ---------- 2- Resposta: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Em 2016 e 2017, foram insistentes as solicitações e mais recentemente foi 

remetido ofício à CCDR Alentejo a solicitar reunião com a Direção de Planeamento e 

Ordenamento e a DGOT, para definição das orientações de elaboração da Revisão do PDM. ----  

 ---------- Neste âmbito, está em curso (há 3 anos) a revisão do POOC e mais recentemente do 
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Plano a Programa do POPNSACV, bem como a aguardar a prometida (e sempre adiada) 

revisão das obrigações legais sobre Certificação de Cartografia (solicitam ao MO 600 mil euros 

pelos trabalhos), e as necessárias orientações sobre o âmbito do Estudo de Avaliação ambiental 

Estratégica, e a composição da equipa de acompanhamento, num território com diversos planos 

sectoriais. Estes factos muito condicionam o desenrolar do processo da necessária revisão do 

PDM. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após a reunião já solicitada, reiteradamente e também à SE Ordenamento, julga-se 

estar em condições para a solicitada Assembleia, Colóquio(os), Encontros e demais 

participação e contributos, temáticos ou gerais.” ---------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Resposta ao Requerimento sobre Seca e desperdício de água em Odemira – 

Medidas Preventivas -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1- Afirma a CDU: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o índice meteorológico de seca, no final de Outubro, em Portugal 

continental, 75,2% do território encontrava-se em situação de seca extrema e 24,8% em 

situação de seca severa. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Barragem de Santa Clara abastece os sistemas de mais de 75% do abastecimento 

domiciliário no concelho e irriga a agricultura em cerca de 60% da área do Perímetro de Rega 

do Mira.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Além dos abastecimentos das redes domiciliárias, das minas, das empresas 

hortofrutícolas, são irrigados centenas de hectares de terreno para a produção agro-pecuária, 

produtores de leite, flores, sementes, etc. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- As dezenas de empresas de média dimensão instaladas no concelho de Odemira, no 

ano transato já exportaram mais de 100 milhões de euros da sua produção, abastecendo 

algumas o mercado Nacional. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje existe uma nova realidade na agricultura de regadio, sendo mais de 4.000 os 
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emigrantes vindos de mais de 20 países, que trabalham na produção de frutos vermelhos e 

outros. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que ainda não existe água em quantidade suficiente na nossa barragem, o 

investimento destas empresas, não podem estar sujeitos às consequências de não haver água 

para rega, com também para os cidadãos, não podem viver no seu dia-a-dia sem saberem se há 

ou não água para beber. Parece-nos que tudo isto pode acontecer se não forem tomadas 

medidas necessárias para evitar o desperdício de água da Barragem de Santa Clara que é 

descarregada aos milhares de metros cúbicos no mar. ---------------------------------------------------  

 ---------- Porque desconhecemos que medidas estão a ser tomadas pelo Governo, requeremos 

que o Sr. Presidente da Câmara envide todos os seus esforços para obter informações que 

permitam esclarecer os cidadãos, empresários e investidores o seguinte:-----------------------------  

 ---------- 2- Questões: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 1: Que medidas vão ser tomadas pelo Governo ou por quem de direito 

(entidades) para que se inverta esta lamentável situação de desperdício de milhões de metros 

cúbicos de água tão necessária e preciosa que é descarregada no mar? -------------------------------  

 ---------- Questão 2: Está o Governo ciente que a falta de água no concelho de Odemira pode 

por em causa o abastecimento público, o regadio do PRM, e o fornecimento às minas de Neves 

Corvo? --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 3: Os 12.000 ha de regadio, o turismo, a economia do concelho, podem estar 

em rotura colocando em causa milhares de postos de trabalho de residentes e trabalhadores 

migrantes. Se tal acontecer, quem Assume a responsabilidade social das famílias? ----------------  

 ---------- Questão 4: Assume o Sr. Ministro da agricultura e o Sr. Ministro do Ambiente a 

responsabilidade política pela inoperância e irracionalidade do aproveitamento integral da água 

da barragem de Santa Clara? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Quanto à escassez de água, bem poderíamos dizer que...passe a ironia...”mais 
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depressa era difícil ter resposta para tão grande preocupação, pois redirecionada que foi a 

preocupação expressa pela CDU a S. Pedro, este atendeu a urgência e eis que”... Março e Abril 

de 2018 choveu “e a bem chover”, repondo os índices em 70% de enchimento na Barragem de 

Stª Clara e em geral no País. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à situação dos descritos “desperdícios”, esta é do conhecimento público e 

como tal do Governo, sabendo-se que estão candidatadas ao Portugal2020, obras de 

modernização dos sistemas de controlo de perdas, que aguardam financiamento, como tem sido 

publicamente afirmado pelos responsáveis da ABM. ----------------------------------------------------  

 ----------- Porém, semelhantes questões colocou o grupo Parlamentar da CDU diretamente ao 

Governo em 18.12.2017, através de requerimento apresentado na AR, tendo o governo 

respondido em 22.12.2018, e cujas perguntas e respostas se anexam, o qual foi dado 

conhecimento ao coletivo da Câmara Municipal após a sua entrada nos serviços em 21 Fev 

2018.” --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Resposta ao Requerimento sobre PMDFCI e Controle de Vegetação --------------  

 ----------- “1- Afirma a CDU: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O governo, através do OE2018, estabeleceu um prazo para limpeza dos terrenos junto 

de edifícios confinantes com habitações, estaleiros, fábricas, armazéns, oficinas ou outros 

equipamentos, aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou proprietários que tenham esses 

terrenos, findo o qual serão aplicadas multas ou coimas e as Autarquias procederão a essas 

limpezas, até final de Maio, substituindo os proprietários ou arrendatários, ou não o efetuando 

serão penalizados com a redução de 20% do FEF. -------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 1: Há algum regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 

Privados? Caso exista, solicitamos uma cópia. ------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Não há regulamento Municipal. A regulamentação desta matéria depende do local 
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(Rede Natura2000, PNSACV, REN, POOC...), cuja competência não é municipal, e que 

condiciona de forma específica a autorização e os procedimentos. ------------------------------------  

 ---------- Questão 2: Já foi efetuado algum levantamento das situações existentes no nosso 

concelho? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Foi efetuada uma caracterização geral, cuja cópia se anexa, decorrendo o 

levantamento de pormenor, só sendo possível a sua conclusão após o “términus” do prazo 

concedido e já alargado (até final de Maio) para a limpeza por parte dos privados. ----------------  

 ---------- Questão 3: Está previsto para este período intervenções de limpeza pelos serviços de 

Proteção Civil nos nossos aglomerados populacionais? Quais e qual a previsão dessas 

intervenções? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Foi realizada e concluída uma ação de limpeza em torno do Bairro Municipal de 

Luzianes-Gare, está em contratação uma na Quinta do Lobato e Bairro das Flores em Odemira, 

bem como na Quinta da Estrela, e em preparação ações a realizar pela equipa de Sapadores em 

Castelão e S. Luís. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 4: Existe algum conjunto de iniciativas de informação junto da nossa 

população, em que locais e datas? --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Já antes se informara a população das normas legais de limpeza dos terrenos e 

desde o início do ano que têm sido produzidas diversas informações e folhetos e Cartazes, bem 

como Editais nas Freguesias, cujos modelos se anexam. O MO tem respondido a todas as 

solicitações via email e por carta que lhe têm chegado, totalizando 2 centenas nos últimos 3 

m3ses. Para além disso o CEPNA e o ICNF têm realizado ações de sensibilização e 

esclarecimento monte a monte. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 5: Que medidas estão previstas realizar em diversas estradas e caminhos 

municipais em bermas, valetas e taludes onde há muito tempo a vegetação não é tratada? --------  

 ---------- R: Foi estabelecido um protocolo com cada uma das Juntas de freguesia do concelho 
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para a limpeza de algumas estradas e caminhos locais, sendo os restantes a cargo do Município, 

que procederá à sua limpeza entre maio e Junho (antes da fase Charlie). Todas estas ações 

foram definidas com nível de prioridade no âmbito do PMDFCI. -------------------------------------  

 ----------- Questão 6: Se já estão programadas limpezas nos terrenos municipais e confinantes, 

nomeadamente junto a Odemira, Boavista dos Pinheiros, Vila Nova de Milfontes, entre outras?  

 ----------- R: Foi realizada e concluída uma ação de limpeza em torno do Bairro Municipal de 

Luzianes-Gare, está em contratação uma na Quinta do Lobato e Bairro das Flores em Odemira, 

bem como na Quinta da Estrela, e em preparação ações a realizar pela equipa de Sapadores em 

Castelão e S. Luís.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Resposta ao Requerimento sobre Tratamento de Espaços Públicos e Privados 

em Colos --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1- Afirma a CDU: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia de inauguração do Parque infantil e Espaço de Lazer em Campo Redondo, a 

dada altura do discurso do Sr. Presidente da Câmara e Candidato às Eleições Autárquicas, 

ouviram-se as palavras que tentamos reproduzir: “A partir de agora população do concelho de 

Odemira irá habituar-se a ver surgir espaços como este, pois as grandes obras, como o 

saneamento e as estradas estão praticamente concluídas”. Estas palavras suscitam admiração e 

abrem a janela para a possibilidade de velhas aspirações, pois há muito que estão previstos 

jardins, parques, e espaços de lazer em bairros e localidades do nosso concelho. -------------------  

 ----------- Na Vila de Colos, quando o loteamento do Bairro da Eira da Lagoa se realizou, a 

Câmara Municipal, ficou detentora de terrenos que ladeiam a atual Rua nº 2 do Bairro, 

destinados a espaços verdes, continuam por ajardinar. --------------------------------------------------  

 ----------- Comentário do Sr. Presidente: --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as supostas afirmações do Presidente na abertura do Parque infantil em Campo 

Redondo, a CDU diz “tentar reproduzir”, mas falha nessa tentativa, pois o que o Presidente 
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afirmou (e recordo-me bem disso), foi “numa altura em que a infraestruturação básica dos 

principais aglomerados é uma realidade, vai sendo cada vez mais possível promover 

equipamentos deste tipo mesmo em aglomerados rurais...” ---------------------------------------------  

 ---------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 1: Por que motivo as parcelas de terreno na rua nº2 do Bairro da Eira da 

Lagoa, continuam por ajardinar e/ou converter em espaços de Lazer? --------------------------------  

 ---------- R: Porque ainda não dispõem de projeto e enquadramento orçamental. -------------------  

 ---------- Questões 2 e 3: Existe algum Projeto para estes terrenos? Em caso negativo está 

prevista a curto prazo a sua limpeza? -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- R: Não existe projeto e não está prevista a sua elaboração em 2018. ----------------------  

 ---------- Questão 4: Considerando que o terreno privado contiguo ao Bairro da Eira da Lagoa e 

próximo da Escola, configuram algum perigo, vai o executivo municipal tomar as medidas 

imediatas, que o caso exige, nomeadamente limpeza? ---------------------------------------------------  

 ---------- R: Contrariamente, consideramos que o terreno em causa não apresenta situações 

acrescidas de risco, como alega a CDU. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 5: O canal de escoamento de águas pluviais, embora de terreno privado, 

encontra-se na área urbana da Vila de Colos. Solicitamos que nos esclareçam a quem compete a 

sua limpeza e se a mesma está prevista para breve? ------------------------------------------------------  

 ---------- R: A competência de limpeza de linhas de água que atravessam os aglomerados 

urbanos é de responsabilidade municipal, no interior do perímetro urbano, e quando acessíveis 

publicamente. A sua limpeza não está prevista pela CM em 2018.” -----------------------------------  

 ---------- 7. Resposta ao Requerimento sobre Taxa Municipal de Proteção Civil --------------  

 ---------- “1- Afirma a CDU: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O tribunal Constitucional declarou a vários Municípios do nosso País a 

“Inconstitucionalidade” da TxM de Proteção Civil. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Sabemos que o MO não aplicou até hoje a cobrança desta Taxa aos Munícipes, mas 

sim às empresas, conforme disse o Sr. Presidente numa sessão desta Assembleia. -----------------  

 ----------- Comentário: A Taxa foi aplicada às empresas. Porém, estas recusaram pagar, tendo 

recorrido a Tribunal. Em 2018, no OM, previu-se a receita. --------------------------------------------  

 ----------- Pelas razões referidas, requeremos que o Sr. Presidente da Câmara, nos informe: -------  

 ----------- 2- Questões: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 1: Se está prevista a revogação do Regulamento da Taxa Municipal de 

Proteção Civil para quando? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Não está prevista e não se julga necessária, pois tendo sido considerada pelo TC, 

de inconstitucional a taxa municipal de proteção civil em Lisboa, serão inconstitucionais todas 

no País, e como tal, o seu regulamento é não aplicável, e não sendo aplicável, não se vê como 

revogar. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questão 2: Se está prevista a restituição das importâncias cobradas desde o seu inicio, 

anos de 2015, 2016, 2017? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Não está prevista nenhuma devolução daquilo que NUNCA FOI RECEBIDO.” ----  

 ----------- 8. Resposta ao Requerimento sobre Acessos e Fontes de Energia no Centro 

Saúde de Odemira -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1- Afirma a CDU:  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os cidadãos do concelho de Odemira na última década foram votados ao 

esquecimento e abandono pelos sucessivos governos e pela irresponsabilidade e falta de 

respeito democrático por parte dos gestores que governam esta região e este concelho, na área 

da Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fecharam escolas primárias, fecharam extensões de saúde, fecharam postos da GNR, 

eliminaram Juntas de Freguesia, acabaram serviços públicos fundamentais, esvaziaram outros, 

estradas nacionais abandonadas, mais de um milhar de cidadãos que não têm médico de 
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família,...e entre outras afirmações, mais adiante referem ... que o Centro de Saúde de Odemira 

não tem um simples gerador que possibilite produzir energia quando a EDP falha o 

fornecimento, afirmando ainda que no Inverno é muito habitual haver dias que não temos 

energia elétrica e por vezes durante horas. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- 2- Questionando: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Questão 1: Quando é que a instalação de um simples gerador vai ser resolvida? --------  

 ---------- R: A situação depende de decisão do Ministério da Saúde, pois o Município não 

detém (ainda) competências neste domínio, sendo estas competências estatais. ---------------------  

 ---------- Questão 2: Sabem V. Exªs que em caso de intempérie, como a ocorrida em 1997, o 

único acesso ao Centro de Saúde encontra-se em leito de cheia?... afirmando que foi há 20 anos 

pela ocorrência vivida que se detetou esta situação e que 20 anos passados continua tudo na 

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

 ---------- R: Esta situação não ficou apenas do conhecimento das autoridades em 1997. Já antes, 

aquando da elaboração da carta da REN nos anos 80, foi identificada aquela zona como leito de 

cheia. Estranha-se pois, que a CDU não tenha proposto outro local para o acesso ao centro de 

Saúde de Odemira aquando da sua construção. A cheia de 1997, só veio confirmar o que já os 

instrumentos de ordenamento identificavam. -------------------------------------------------------------  

 ---------- No mesmo patamar de restrição de acessos em caso de cheia se encontra o Bairro 11 

de Março e Zona Industrial de Odemira, cujo acesso padece de alternativa e de difícil solução. -  

 ---------- Afirma a CDU que ”Os cidadãos do concelho de Odemira na última década foram 

votados ao esquecimento e abandono pelos sucessivos governos e pela irresponsabilidade e 

falta de respeito democrático por parte dos gestores que governam esta região e este concelho.”  

 ---------- Os factos, demonstram o contrário, pois apesar de estes últimos 10 anos 

corresponderem ao período de maior crise financeira e social do pós 25 Abril de 74, o número 

de utentes sem médico de família tem vindo a diminuir, o serviço de urgências no Centro de 
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Saúde tem vindo a melhorar e S. Teotónio tem uma nova extensão de saúde (a título de 

exemplo). Irresponsável poderá ter sido sim, a decisão de (à data) ter decidido ou permitido 

(vá-se lá saber por quem...) a construção do Centro de Saúde naquele lugar, sem ter assegurado 

um acesso público seguro e permanente, construído desde logo, tal como a garantia de acesso 

que falta aos Bairros 11 de Março e Industrial de Odemira, solução de difícil implementação. ---  

 ----------- Ainda assim, e em concreto, tal solução (de acesso ao Centro de Saúde) passa por 

construir uma passagem entre a EN120 em Vale Pegas (em zona de jurisdição do IP) e o espaço 

do Centro de Saúde, propriedade do Estado, sendo óbvio concluir que esta solução compete a 

quem de direito...ao Estado Português. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da CM tem insistido com os sucessivos Ministros da saúde e 

Administração Interna, tendo recentemente reiterado tal preocupação em reunião dos 

Presidentes da CIMAL com o Sr. Ministro da Saúde. ---------------------------------------------------  

 ----------- Questão 3: Há 20 anos que esta situação está por resolver. Quando teremos esta 

situação acautelada e resolvida? -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- R: Esta questão voltou a ser colocada aos responsáveis da URSLA e ao Sr. Ministro 

da Saúde, tal como a falta de um gerador no Centro de Saúde, tendo sido matéria a analisar na 

sua visita (que garantiu) ao Litoral Alentejano para muito breve.” ------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões apresentadas na primeira reunião e que ficaram por 

responder, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o Plano Municipal de 

Emergência de Odemira está elaborado há cinco anos, mas tem sofrido uma serie de alterações 

legislativas sucessivas, encontrando-se em atualização e brevemente iriam realizar uma 

iniciativa para recolha de contributos. Quanto ao realojamento informou que o Município 

dispõe de imóveis em Odemira e em Sabóia destinados a esse efeito, e que todas as zonas de 

equipamentos coletivos identificadas no plano são destinadas a emergências de maior 

dimensão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Relativamente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios informou 

que após elaboração e aprovação pela respetiva Comissão foi enviado ao Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para ser visado, demorando cerca de dois anos 

para esse efeito, sendo a decisão impulsionada pelos trágicos acontecimentos ocorridos no ano 

anterior.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao acesso ao rio no Bairro do Montinho, em Vila Nova de Milfontes, 

informou que realizaram várias reuniões com a proprietária do terreno em causa e aguarda-se a 

resposta da mesma relativamente a uma proposta aprovada pela Câmara Municipal, pelo 

anterior Executivo Municipal, que visa a reposição do caminho de acesso ao rio, 

salvaguardando também a propriedade privada. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao abastecimento de água no Cruzamento do Almograve, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que a resposta já havia sido dada no seguimento do 

Requerimento apresentado pela Coligação Democrática Unitária, onde referiu que 

Infraestruturas de Portugal, S.A. não autorizam a colocação de condutas nas zonas de proteção 

da estrada nacional, pelo que está a ser analisada outra alternativa de traçado. ----------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que o projeto dos 

sanitários públicos da zona ribeirinha em Odemira estava elaborado e em condições de ser 

submetido à apreciação do Executivo Municipal. Quanto à colocação de sanitários públicos no 

Moinho em Odemira referiu que estão previstos no projeto de requalificação daquela zona que 

se encontra em fase de elaboração dos projetos de especialidades, e cuja candidatura ao quadro 

comunitário ainda aguarda aprovação. Quanto à sugestão do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de São Salvador e Santa Maria de colocação de sanitários públicos no parque infantil 

em Odemira informou que tinha solicitado aos serviços um enquadramento da situação, mas 

relembrou que existente no concelho vários parques infantis nas mesmas condições, pelo que 

deveria ser efetuado um enquadramento para verificar a oportunidade e dimensão do 
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investimento, bem como a responsabilidade na manutenção e conservação futura. -----------------  

 ----------- Em relação ao telhado do Mercado Municipal de Odemira informou que há uma 

candidatura aprovada para remodelação do Mercado e foi elaborado um estudo prévio sobre o 

futuro daquele equipamento, cuja proposta final será submetida a discussão pública. Informou 

também que foi efetuado um levantamento a nível do concelho de todos os equipamentos que 

ainda possuem amianto, cujo orçamento para substituição é demasiado avultado, pelo que está 

a ser analisado caso a caso, conscientes da importância de resolver o mais rapidamente o 

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

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que já existia um estudo 

preliminar sobre o Impacto Socioeconómico do Festival SW, pelo que quando receber o 

documento definitivo enviará para a Assembleia Municipal, conforme solicitando no 

Requerimento dos eleitos da Coligação Democrática Unitária. ----------------------------------------  

 ----------- Em relação à possível utilização da infraestrutura piscícola de Vila Nova de Milfontes 

para Centro Náutico, informou que muitas vezes aquele tipo de intenção depara-se com 

dificuldades em termos de enquadramento nos instrumentos de planeamento. Disse ainda que a 

piscicultura está localizada em zona de Domínio Público Marítimo e ficou referenciada no 

quadro comunitário de apoio, no domínio do Programa do Mar, elegível para recuperação e 

reativação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu em relação à intervenção da 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare sobre o apoio domiciliário prestado 

pela Associação D.ª Ana Pacheco, que não tem “ainda em concreto resposta para lhe poder dar, 

mas obviamente faremos tudo para que as coisas não sucedam dessa forma. Pelo que percebi 

um funcionário para garantir a abertura e o acompanhamento é essencial. Estamos a tentar 

perceber quem é o funcionário mais próximo que possa colaborar nesta matéria. A Senhora 

Vereadora Deolinda está a tomar conta da ocorrência e logo que seja possível dar-lhe-ei uma 
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resposta.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões relacionadas com a saúde informou que o Senhor Ministro da 

Saúde ainda não se tinha deslocado ao Litoral Alentejano e a Odemira, e que a Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) já tinha questionado superiormente esse facto. 

Disse também que a Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes tinha o projeto de 

arquitetura concluído, o qual foi elaborado em articulação com a Unidade Local de Saúde 

Litoral Alentejano (ULSLA) e a Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARSA), mas 

estava dependente da assinatura de um protocolo que vincule o que foi inicialmente acordado 

com a anterior gestão da ULSLA. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à situação relatada dos cadáveres no Centro de Saúde de Odemira 

manifestou o seu desagrado por esse facto e referiu que houve uma orientação nacional que 

ditou o encerramento das morgues locais e passaram a centralizar os serviços de medicina 

legal, mas atualmente as instalações do Centro de Saúde de Odemira não têm condições para 

aquele fim. Revelou também que o Município de Odemira estava a colaborar na elaboração de 

um projeto de remodelação do edifício do Centro de Saúde de Odemira, cuja obra será 

realizada pelo Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à mobilidade no concelho informou que existe um estudo elaborado 

pela CIMAL destinado aos cinco concelhos e, bem assim, que estavam a analisar com a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Alentejo um modelo a implementar 

brevemente no concelho que vem assegurar circuitos onde não há rede de transportes públicos. 

Referiu ainda que no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) o Município tinha 

inscrita uma verba que não sendo significativa, permitia a colocação de sinalética, de abrigos de 

passageiros, entre outros.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, informou que o Município de Odemira tinha recebido da DGEstE - 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares o ofício com a intenção de encerramento da 
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EB1 de Santa Clara-a-Velha, foi efetuada a contestação oficial, e informou que tudo fará para 

que isso não venha a acontecer, considerando que a rede escolar do concelho estava 

estabilizada e naquela escola havia perspetivas de crescimento do número de alunos, como se 

verificou em São Martinho das Amoreiras. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou também que tinha reunido novamente com o Senhor Chefe da Repartição de 

Finanças de Odemira que lhe garantiu que nos próximos quinze dias seriam transferidos 

funcionários de outras Repartições para assegurar o serviço em Odemira. ---------------------------  

 ----------- Em relação às estradas no concelho referiu que o Município de Odemira estava a 

desenvolver um esforço financeiro para reparar alguns troços nas estradas municipais, 

relembrando que não existem apoios comunitários para a rede viária, e tem vindo a pressionar 

junto da respetiva entidade para que as estradas nacionais também fossem alvo de reparações. 

Relativamente à estrada nacional de Luzianes-Gare referiu que a dificuldade da orografia, com 

zonas de difícil estabilidade dos terrenos e taludes, pode ter originado os problemas no 

pavimento da estrada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou também relativamente à reparação do telhado da Junta de Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria que estava elaborado o projeto e quantificado o valor da intervenção, 

aguardando o enquadramento institucional, pelo que iria agendar uma reunião com a respetiva 

Junta para analisarem essa questão. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu ainda que tomou nota das restantes 

questões colocadas pelos membros da Assembleia Municipal e serão transmitidas/ analisadas 

com os serviços municipais. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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): Foi presente a proposta que 

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

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0235-2018 - 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) -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1704/2018, datada de 17 de abril de 2018, da Divisão de 

Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 4ª. Modificação 

Orçamental relativa ao ano de 2018, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 

fevereiro (POCAL), consistindo na 2ª Revisão ao Orçamento da Receita, 2ª Revisão ao 

Orçamento da Despesa, 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 2ª Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: -------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 3.988.703,95€ (Três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, 

setecentos e três euros e noventa e cinco cêntimos); -----------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 256.000,00€ (Duzentos e cinquenta e seis mil euros). ----------  

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

 ---------- Inscrições/reforços:4.068.703,95€ (Quatro milhões, sessenta e oito mil, setecentos e 

três euros e noventa e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 336.000,00€ (Trezentos e trinta e seis mil euros). ---------------  

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 2.146.450,00€ Dois milhões, cento e quarenta e seis mil, 
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quatrocentos e cinquenta euros); ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 20.900,00€ (Vinte mil e novecentos euros). ----------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 879.000,00€ (Oitocentos e setenta e nove mil euros);----------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 437.000,00 € (Quatrocentos e trinta e sete mil euros). ----------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e remessa à Assembleia Municipal para 

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

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

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

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

 ----------- 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, seis 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 vinte e nove membros da Assembleia 

Municipal. Os membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram a seguinte 

Declaração de Voto escrita: ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO ----------------------------------------  

 ----------- A Revisão em apreciação revela a falta de estratégia da gestão socialista para a 

resolução dos grandes problemas que o nosso concelho e os cidadãos enfrentam. ------------------  

 ----------- A metodologia utilizada, tem pouco interesse, pouca intervenção e é a estratégia de há 

20 anos do “fato feito”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não encontramos qualquer novidade nesta Revisão, é mais do mesmo. Os slogans 

apregoando projetos, propostas e ideias novas não fazem parte desta Revisão. ----------------------  

 ----------- Serve fundamentalmente para reforçar despesas correntes desmesuradas no valor de 
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cerca de 3,5 milhões de euros e somente cerca de 400 mil euros referem que irão aplicar em 

investimentos, porque são valores resultantes de comparticipações de algumas candidaturas, 

que dizem estar aprovadas. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta Revisão verifica-se que afinal o saldo transitado vai servir para reforçar o que 

inicialmente foi mal previsto em despesas correntes. Pela apreciação efetuada temos dúvida se 

esta situação se deve a um verdadeiro reforço imprevisível ou premeditado para que os 

desequilíbrios não fossem tão visíveis. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Num orçamento inicial de 30 milhões de euros esta revisão provoca um aumento 

significativo do mesmo, em mais quase 4 milhões de euros, isto é, passamos a ter um 

orçamento com cerca de 34 milhões de euros e se não for pior, iremos ter um investimento de 

capital residual perante tão grande conjunto de promessas, tal como se verificou no ano 2017. 

Depois ouve-se por aí à boca cheia que as culpas são de que o governo do Partido Socialista 

não cumpre a lei de finanças locais. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A falta de transparência e de solidariedade para com aqueles cidadãos que desejam 

ver os seus problemas resolvidos nas variadíssimas situações que se arrastam, algumas já lá vão 

20 anos, quer no abastecimento de água, quer nos equipamentos públicos degradados, quer na 

resolução das áreas clandestinas, das augis, quer nas estradas, quer no apoio apregoado aos 

mais carenciados, evidencia que tudo afinal não passa de mera retórica há muito noticiada nos 

órgãos municipais e naquele órgão de informação pago com o dinheiros de todos nós onde é 

feita uma campanha permanente de altos elogios à gestão Socialista e se glorifica o culto do 

personalismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos os que aqui vivemos e queremos continuar a viver, precisamos ter um 

Concelho melhor, mais sustentável, mais solidário, sem injustiças ou discriminações, onde 

deixe de existir o medo que se instalou no Município, nas Associações, nas Coletividades, um 

pouco por todo o lado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - porque acreditamos que com 34 milhões de euros é possível fazer muito mais e 

melhor; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - porque não encontramos respostas concretas na aplicação do dinheiro para que 

todos contribuímos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - porque a revisão proposta é o retrato de uma gestão pouco cuidada; --------------------  

 -----------  - são estas as razões do nosso voto contra.-----------------------------------------------------  

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

 ----------- Os Eleitos da CDU”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES 

DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO DESTINADOS A 

JOVENS EMPREENDEDORES: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ------------------------------------------------  

 ----------- “7 - ASSUNTO N.º 0236-2018 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E 

COMÉRCIO DESTINADOS A JOVENS EMPREENDEDORES ---------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1709-2018, datada de 17 de abril de 2018, proveniente 

da Divisão de Gestão Interna, apresentando a seguinte proposta para que seja criada uma 

resposta à fixação de jovens empreendedores com base no Regulamento Municipal de 

Alienação de Lotes de Terreno pertencentes ao Património do Município destinados a 

construção urbana: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A. Enquadramento: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Publicado em 05 de setembro de 2003, o Regulamento Municipal de Alienação de 

Lotes de Terreno Pertencentes ao Património do Município Destinados a Construção Urbana, 

no seu preâmbulo refere “A responsabilidade do Município na procura de soluções que tentem 

responder às necessidades sentidas e´ muito grande, mas tem de haver a noção clara que 
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existem situações distintas, previstas de resto no presente Regulamento que exigem tratamentos 

diferentes.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na atualidade uma das grandes preocupações municipais é a aposta numa Juventude 

participativa e responsável, empreendedora e criativa promovendo políticas que procurem 

responder a essa visão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Traçando o objetivo de afirmar a Juventude no Concelho de Odemira, pretende-se 

valorizar o seu papel, permitindo e incentivando à sua participação cívica, assim como a 

promoção, dinamização e desenvolvimento de propostas para os Jovens com o propósito de 

criar condições para que estes se fixem e se estabeleçam no concelho, através do incentivo ao 

arrendamento ou à habitação própria e ao emprego ou à criação de iniciativas empreendedoras.  

 ---------- Existem diversas respostas a cada uma destas necessidades, mas mais recentemente 

sente-se a necessidade de articulação dessas respostas, ou seja ao desenvolvimento de 

iniciativas económicas e à habitação própria para jovens. ----------------------------------------------  

 ---------- Sendo o Município de Odemira detentor de diversos lotes municipais com 

características capazes de responder de forma articulada a essas necessidades, possibilitando a 

fixação de iniciativas empreendedoras no piso 0 e a habitação no piso 1, designadamente no 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros (Zona Sul), considera-se ser de desenvolver a 

presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por forma a reforçar a pertinência desta proposta, torna-se importante referir o 

empenho municipal na dinamização económica, alicerçado no Programa Municipal de 

Empreendedorismo e Emprego Odemira Empreende, onde se pode ler no seu preâmbulo que “a 

Câmara Municipal de Odemira entende como de interesse e prioridade municipal as iniciativas 

empresariais que contribuem para a criação de emprego, visando minimizar a migração de 

residentes, sobretudo jovens, atraindo e fixando novos habitantes, assumindo as funções de seu 

impulsionador e facilitador”.  --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- B. Enquadramento Legal: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I. Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno Pertencentes ao 

Património do Município Destinados a Construção Urbana --------------------------------------------  

 ----------- Artigo 1.º Âmbito ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 — Os lotes de terreno, destinados a` construção urbana, propriedade da Câmara 

Municipal de Odemira poderão ser alienados segundo três modalidades:  ---------------------------  

 ----------- a) Hasta pública;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Concurso de classificação;  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Outras modalidades que se entendam convenientes e oportunas desde que 

aprovadas pelo coletivo da Câmara e pela Assembleia Municipal.  -----------------------------------  

 ----------- 2 — Independentemente da modalidade adotada a Câmara Municipal fixara´: o 

número de lotes a alienar e o preço base.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 — Exclui-se do presente Regulamento a alienação de lotes em zonas industriais que 

será´ alvo de regulamento específico.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- (...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 20.º Outras modalidades ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A alienação de lotes para construção urbana pode efetuar-se por outras modalidades 

que se entendam convenientes e oportunas desde que aprovadas por unanimidade da Câmara 

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

 ----------- II. Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira  -------  

 ----------- Artigo 13.º Isenções e Reduções -----------------------------------------------------------------  

 ----------- (...) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 26 — Os jovens com idade entre os 12 e os 35 anos que sejam portadores do Cartão 

Municipal Jovem European Youth Card ou Cartão OJOVEM beneficiam dos descontos a seguir 

enunciados:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- a) Taxas de licenciamento de atividades económicas (jovens maiores de 18 anos) — 

50 %;  ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Aquisição de lotes nos loteamentos municipais para habitação própria e permanente 

(Jovens maiores de 18 anos, não se aplicando a venda por hasta pública) - 50 %; ------------------  

 ---------- c) Aquisição de lotes para a instalação de atividades económicas (Jovens maiores de 

18 anos, não se aplicando a venda por hasta pública) - 50 %;  -----------------------------------------  

 ---------- III. Regulamento Municipal do Programa Municipal de Empreendedorismo e 

Emprego “Odemira Empreende” ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 9.º Apoio Técnico -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 — O apoio técnico a prestar pelo Gabinete de Apoio ao Empreendedor, incide na 

prestação de informação e/ou de apoio técnico especializado.  -----------------------------------------  

 ---------- 2 — A informação, referida no presente artigo, incide designadamente sobre: as 

formalidades legais na constituição de uma empresa; os apoios financeiros ou prémios 

municipais, nacionais ou comunitários disponíveis; e os eventos, formações e feiras de 

empreendedorismo existentes.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 — O apoio técnico especializado, referido no presente artigo, sempre que 

justificável, incide designadamente sobre: a colaboração na elaboração do projeto de 

investimento; o apoio a` preparação do processo de licenciamento; e a submissão através de 

plataformas digitais de processos de candidatura e/ou licenciamento.  --------------------------------  

 ---------- C. Proposta: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face de tudo o exposto, designadamente a disponibilidade de lotes municipais com 

características propícias ao desenvolvimento das valências de habitação e ao desenvolvimento 

de atividades económicas, a vontade municipal em desenvolver medidas específicas de atração 

e fixação de jovens e o estímulo municipal ao desenvolvimento de novas atividades 

económicas, enquadrada que está a necessidade e o respetivo suporte legal, propõe-se: -----------  
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 ----------- 1. No âmbito da alínea c) do n.º 1 do artigo 1.º e do artigo 20.º do Regulamento 

Municipal de Alienação de Lotes de Terreno Pertencentes ao Património do Município 

Destinados a Construção Urbana, abrir procedimento de atribuição dos lotes 54 e 55 (lotes com 

tipologia Comércio + Habitação) do Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros (Zona 

Sul) pelo preço base de €25,00/m2; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. O presente procedimento ser direcionado para fixação de jovens empreendedores 

detentores do Cartão Municipal Jovem European Youth Card ou Cartão OJOVEM, com idades 

compreendidas entre os 18 e 35 anos, beneficiando do n.º 26 do artigo 13.º do Regulamento das 

Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira (beneficio a incidir sobre o preço 

base exposto em 1.); -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Que o presente procedimento se preceitue pelas condições constantes do Anexo I 

da informação supra." -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação da presente proposta pela Câmara Municipal e respetivo envio 

para aprovação da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que referiu que os Critérios de Classificação 

suscitavam algumas dúvidas que colidiam com a justificação dada para a implementação 

daquela proposta, designadamente: -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Critério um – Ao referirem-se a cidadãos naturais do concelho, perguntou se apenas 

teriam em atenção os registos mais recentes, uma vez que nos registos mais antigos consta 

Beja. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Critério dois – Considerou que era um critério limitador e injusto, porque penaliza 

por exemplo um cidadão natural de Odemira que foi estudar para outro estabelecimento de 

ensino e que regressar ao seu concelho. Perguntou ainda como seriam analisados as situações 
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de alunos que não terminaram a escolaridade e dos repetentes de ano. -------------------------------  

 ----------  - Critério três – Considerou que se o intuito da proposta é apoiar jovens 

empreendedores, estão em causa pessoas que pretendem iniciar a sua atividade, pelo que à luz 

deste critério quem não tiver atividade de comércio ou serviços é excluído, o que discorda 

plenamente. Relembrou ainda que quem tiver atividade em outro concelho pontua naquele 

critério, pelo que considera que o destinatário desta proposta poderá não ser uma iniciativa 

jovem empreendedora, mas uma iniciativa privada normal. --------------------------------------------  

 ----------  - Citério quatro – Considerou que a analise é semelhante ao critério anterior, 

privilegiando aqueles destinatários. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Critério cinco – Considerou que contem critérios subjetivos, destacando por 

exemplo “a criatividade” e a “valia tecnológica”. --------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, manifestou o seu acordo por existirem critérios de exclusão (atribuíam a 

pontuação máxima ou zero) e, bem assim, referiu que face ao exposto a bancada da Coligação 

Democrática Unitária iria abster-se, porque os Critérios de Classificação colocam em causa a 

igualdade de oportunidades dos jovens que queiram concorrer. ----------------------------------------  

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

que congratulou o Município por esta iniciativa e apelou para que fosse replicada por outras 

freguesias do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a tipologia dos 

lotes em causa (lotes mistos, com componente habitacional e de comércio) não existe em todos 

os loteamentos municipais. Referiu ainda que aquele tipo de atribuição com obrigação no 

tempo para concretizar a ideia evita que sejam atribuídos lotes para posteriormente ficarem 

vazios, dando como exemplo algumas situações existentes no loteamento industrial das 

Brunheiras e de São Luís atribuídos em hasta pública. Revelou que mais de um terço das zonas 

criadas e infraestruturadas pelo Município de Odemira ao longo dos anos, não está construída. 
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Disse ainda que não pretendiam que o concurso fosse para especulação, mas sim destinado a 

jovens empreendedores, especialmente do concelho. ----------------------------------------------------  

 ----------- Quanto aos Critérios de Classificação referiu que era difícil encontrar parâmetros de 

valorização que fossem do agrado de todos. Referiu que a opção da naturalidade já vem há 

vários anos nos concursos e, bem assim, informou o terceiro critério se destinava a privilegiar 

os candidatos com alguma robustez da atividade, como forma de garantia da concretização da 

construção do lote. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Pereira, Presidente da Junta de Freguesia da Boavista dos 

Pinheiros, que manifestou o seu acordo com a presente proposta, independentemente de ser na 

sua freguesia, porque se tratava de uma forma de ajudar as pessoas a iniciarem a sua atividade, 

evitando que os lotes fiquem abandonados, como alguns existentes que na antiga zona 

industrial da Boavista dos Pinheiros. -----------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que concordou com a presente proposta e realçou a importância de constar 

uma garantia de que os lotes atribuídos seriam construídos, porque assistia-se muito a situações 

de jovens empresários com muita boa vontade e sem experiência nos negócios que, por falta de 

capacidade de gestão e de fundos, acabavam por não vingar. ------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que corroborou quando o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal falou acerca da dificuldade em encontrar critérios ideais. Disse ainda que os 

lotes devolutos atribuídos em hasta pública, apenas tinham sido colocados nessa qualidade a 

concurso, porque os concursos anteriores para a sua atribuição tinham ficado desertos. Referiu 

ainda que nas atribuições de lotes em hasta pública não se consegue, por razões técnicas e 

jurídicas, impor o registo de um ónus. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, manifestou o seu acordo com a intervenção do Senhor João Quaresma. ----  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que referiu que compreendia as razões expostas 
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pelo Senhor João Quaresma, mas relembrou que os critérios eram todos por si só de difícil 

escolha e, algumas vezes, apenas conseguiam perceber a sua aplicação depois de colocados em 

prática, facto que já sucedeu com alguns Regulamentos. Pelo exposto, desafiou que atenta 

aquela preocupação, pensassem naquele assunto para o futuro. Referiu ainda que a proposta 

tinha sido aprovada, por unanimidade, na Câmara Municipal e os eleitos da Coligação 

Democrática Unitária em bom tempo podiam ter levantado as dúvidas e não o fizeram. ----------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o assunto foi 

amplamente debatido pelo Executivo Municipal, foram levantadas algumas dúvidas quanto aos 

critérios, mas dada a relevância da iniciativa consideraram por unanimidade importante 

submete-la à Assembleia Municipal para apreciação.----------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à atribuição de lotes em hasta pública relembrou que no loteamento industrial 

de São Luís tinham sido logo inscritos lotes destinados a hasta pública para poderem financiar 

o investimento em infraestruturas e que atualmente essa possibilidade tinha sido excluída do 

Regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que estava disponível para que fosse criado um grupo de trabalho 

para elaboração de critérios para este e outros concursos. -----------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que referiu que aquela medida não era isolada e 

inseria-se num conjunto de medidas que Município de Odemira tem executado para os jovens 

empreendedores. Pela pertinência da proposta a bancada o Partido Socialista iria votar a favor, 

no entanto, sugeria que fosse feito um debate sobre a revisão dos critérios para futuro, para 

novas propostas pertinentes para o desenvolvimento económico do concelho. ----------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que considerou que se tratava de um projeto 

interessante e traduz muito a dinâmica comercial do futuro. Referiu também que os critérios 

por muito bem elaborados que fossem haveria sempre alguém a ser preterido. Considerou ainda 

que os critérios não definiam o sucesso do projeto. Por último, relembrou que atualmente o 
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paradigma das empresas alterou e apenas com uma secretária, uma cadeira e um computador 

constituíam uma empresa. Nessa conformidade, relembrou que nada obsta naquela proposta 

para que possam por exemplo surgir potenciais interessados de outros países da União Europeia 

e, bem assim, também não consta qualquer condicionalismo sobre o tipo de atividade, que 

deveria ser clarificada, designadamente quando não se coadunam sob o ponto de vista 

ambiental ou comercial. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

foi aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e nove abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e três membros da 

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

 ----------- Antes de se passar ao tratamento do assunto seguinte a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal interrompeu a sessão para um intervalo de dez minutos, nos termos da 

alínea a) do número dois do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de verificado o quórum retomaram-se os trabalhos. ---------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: PROPOSTA DE NOVA DELIMITAÇÃO DA ARU DE SÃO 

TEOTÓNIO - VERSÃO 2 E REVOGAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ARU DE SÃO 

TEOTÓNIO ATUALMENTE EM VIGOR: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0204-2018 - PROPOSTA DE NOVA DELIMITAÇÃO DA ARU 

DE SÃO TEOTÓNIO: VERSÃO 2 E REVOGAÇÃO DA DELIMITAÇÃO DA ARU DE SÃO 

TEOTÓNIO ATUALMENTE EM VIGOR ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1140/2018, datada de 12 de março de 2018, proveniente 



-43- 

11-05-2018 

da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial - Setor de Ordenamento do Território, na 

qual se propõe que seja revogada a delimitação da ARU de São Teotónio atualmente em vigor 

(aprovada pela Assembleia Municipal a 27.06.2016 e cujo Aviso n.º 9719/2016 foi publicado 

em Diário da República a 05.08.2016) e que seja aprovada a nova delimitação da ARU de São 

Teotónio – versão 2, de acordo com a proposta de delimitação anexa à informação supra, 

devendo para o efeito ser submetida a apreciação e deliberação pela Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que referiu que a proposta em causa era uma 

simples ampliação da área da ARU para abranger o recinto da FACECO e o Jardim da Elsa, 

pelo que questionou, tendo em atenção o quadro de incentivos previstos para aquelas áreas, se 

existia alguma previsão de uma entidade pretender intervir na zona. ---------------------------------  

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

decorre da obrigação que a Comissão Europeia colocou no Regulamento de Requalificações 

Urbanas de se definir uma zona de ARU. Disse ainda que posteriormente tem de ser elaborado 

um quadro de definições das respetivas regras, estando a ser criada uma equipa para esse efeito. 

Referiu também que aquele tipo de zonas destina-se à reabilitação urbana e a proporcionar 

condições favoráveis atrativas para a fixação de pessoas. Por último, referiu que existia uma 

garantia de financiamento dentro daquelas limitações por via de candidaturas no âmbito do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. ----------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 
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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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: PROPOSTA N.º 6/2018 P - ACORDO DE EXECUÇÃO – “LIMPAR 

ODEMIRA” 2018: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta reunião: --------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0222-2018 - PROPOSTA N.º 6/2018 P - ACORDO DE 

EXECUÇÃO – “LIMPAR ODEMIRA” 2018 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 6/2018 P, datada de 16/04/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

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

 ----------- O Município de Odemira, no âmbito das Atividades de Educação Ambiental do 

Programa Bandeira Azul 2018, irá realizar a ação “Limpar Odemira”, nos dias 11 e 12 do 

próximo mês de maio. No dia 11 de Maio, Sexta-feira, será dedicada ao público escolar e no 

dia seguinte, Sábado, à população em geral.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- A ação “Limpar Odemira” realiza-se desde 2016, e consiste numa grande ação de 

limpeza, generalizada a todo o território do Concelho, que tem como objetivo principal 

sensibilizar a população para a problemática dos resíduos e promover a cidadania ambiental. ---  

 ----------- Na operacionalização desta ação, até pela extensão do território, as Freguesias têm 

assumido um papel fundamental, na sua dinamização e execução, assegurando de forma eficaz 

a gestão dos pontos de recolha no respetivo território em articulação com as Associações locais 

que dinamizam a ação em cada uma das freguesias. -----------------------------------------------------  

 ----------- A participação inicial das Freguesias nestas ações, que tinha por objetivo principal a 

divulgação da mesma através das respetivas Comissões Interfreguesias, cabendo-lhe ainda 

articular com as associações responsáveis pela dinamização da atividade na respetiva freguesia, 
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tem evoluído ao longo dos anos. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Efetivamente, através da experiência dos contornos que a ação tem vindo a assumir, 

sentem todos os agentes envolvidos no processo, a necessidade de uma maior aproximação da 

execução da ação à realidade do território, pelo que se pretende reforçar o papel das Freguesias, 

designadamente pela dificuldade de encontrar parceiros em cada uma das freguesias. -------------  

 ---------- Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. O relevante interesse na concretização da ação “Limpar Odemira” 2018; -------------  

 ---------- 2. A responsabilização de todos os agentes envolvidos no processo, correspondendo 

assim a uma maior aproximação à realidade do território; ----------------------------------------------  

 ---------- 3. O interesse em aprofundar a colaboração existente entre o Município de Odemira e 

as entidades locais, assegurando o sucesso da ação; -----------------------------------------------------  

 ---------- 4. O histórico de sucesso em anteriores parcerias com as Freguesias. ---------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 

m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delibere 

aprovar o presente Acordo de Execução entre o Município de Odemira e as Freguesia do 

Concelho de Odemira, de forma a executar de forma eficaz a ação “Limpar Odemira” 2018, e 

bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de autorização à Assembleia Municipal nos 

termos e para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de abril de 2018 ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

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

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

termos propostos. Mais deliberou, por unanimidade, conceder plenos poderes ao Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do Município.” -  

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: PROJETO LIFE CHARCOS - CARTA DE COMPROMISSO: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0126-2018 - PROJETO LIFE CHARCOS - CARTA DE 

COMPROMISSO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 749, datada de 15 de fevereiro de 2018, proveniente da 

Divisão de Ambiente, na qual consta que o Município de Odemira é associado do Projeto Life " 

Conservação de Charcos Temporários na Costa Sudoeste de Portugal", aprovado e 

cofinanciado pela Comissão Europeia e coordenado pela LPN - Liga para a Proteção da 

Natureza. O projeto teve início a 1 de julho de 2013 e a conclusão será a 30 de setembro de 

2018, tendo a Convenção de Subvenção com a Comissão Europeia sido assinada a 23 de julho 

de 2013.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na supracitada informação que o Município de Odemira é o Beneficiário 

Associado responsável pela ação E5 (Implementação do centro de visitação ao charco didático 

e das rotas de observação) que tem o objetivo de promover a interpretação do habitat Charcos 

Temporários Mediterrânicos e assumiu, na candidatura, o compromisso de manter o centro de 

visitação do Projeto Life Charcos por um período de 30 anos. -----------------------------------------  

 ----------- Consta também na informação supra que o Município de Odemira é proprietário do 
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prédio rústico denominado Herdade das Pousadas Velhas, sito na freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, no concelho de Odemira, inscrito na matriz predial sob o artigo 26 da secção 

cadastral G, da respetiva freguesia. Na zona norte deste prédio, próximo dos lugares 

denominados Caiadas e Malhadinhas, existe uma parcela de terreno onde estão referenciados 

cinco charcos temporários, três dos quais com o habitat Charcos Temporários Mediterrânicos 

(habitat prioritário da Diretiva Habitats com o código 3170), identificados com as referências 

LIFE 206, LIFE 207 e LIFE 208. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se a disponibilização da referida parcela, para instalação do 

centro de visitação previsto no Projeto Life Charcos, assim como das infraestruturas de apoio, 

bem como a assinatura da Carta de Compromisso, na qual o Município de Odemira se 

compromete a manter o centro de visitação por um período de 30 anos. -----------------------------  

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

Assembleia Municipal para os mesmos efeitos. ----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- O Senhor Cláudio Percheiro solicitou a localização exata dos charcos, porque tinha a 

sensação que uma parte da sua implantação seria em terreno não municipal e, bem assim, 

questionou se tinham sido efetuados alguns contactos com os respetivos rendeiros/ 

proprietários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

com cerca de cinquenta hectares é municipal, situa-se nas Pousadas Velhas, em Vila Nova de 

Milfontes, e está arrendada há vários anos, tendo sido efetuado um acordo com o respetivo 

rendeiro que concordou plenamente com a implantação dos charcos. Informou ainda que a 

parcela tem dois charcos temporários mediterrânicos referenciados pela Liga para a Proteção da 

Natureza e será criado um terceiro. Disse também que o troço da Rota Vicentina situa-se perto 
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do terreno, pelo que será uma forma de valorizar ambos os projetos. Por último, convidou todos 

para a inauguração do Centro de Interpretação dos referidos charcos temporários 

mediterrânicos que ocorrerá no próximo dia vinte e um pelas dez horas. -----------------------------   

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

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

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

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

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

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

 ----------- 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: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para 

autorização do compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0190-2018 - 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 ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi novamente presente o Processo referente à aquisição de gasóleo rodoviário a 

granel para o Posto de Abastecimento do Município de Odemira ao abrigo de Acordo Quadro 

celebrado pela CC-CIMAL, bem como a informação n.º 1130-2018, datada de 12 de março de 

2018, proveniente da Divisão de Gestão Interna, na qual consta o Relatório Final para a 

supracitada aquisição. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, carece a aquisição em 

causa de autorização prévia da Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 
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6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. -----  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso 

plurianual.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião, para autorização do compromisso plurianual: ----------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0211-2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE 

CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL --------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1246/2018, datada de 19 de março de 2018, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

contrato na modalidade de avença com "Veiga & Moura, Sociedade de Advogados RL", pelo 

período de um ano. Foi igualmente presente a informação n.º 1406-2018, datada de 28 de 

março de 2018, elaborada pela Divisão de Gestão Interna, referente à obrigação da autorização 

prévia do compromisso plurianual para aquisição supra pela Assembleia Municipal, nos termos 
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da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 

plurianual.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Cláudio Percheiro que informou que por regra a Coligação 

Democrática Unitária é contra as avenças, mas aquela era diferente, porque já tem alguns anos 

e algum “know-how” adquirido e por esse facto iriam votar a favor, porém relembrava que já 

existiam no Alentejo técnicos que poderiam ser também consultados. --------------------------------  

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

matérias que pela sua especificidade e especialidade da defesa em tribunal precisam de alguém 

com um pouco mais de “robustez”, sem prejuízo pelo trabalho desenvolvido por todos. ----------  

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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: Foi 

presente o ofício número dois mil e sessenta e oito, datado de catorze de março do corrente ano, 
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enviado pelo Município de Odemira, que ficará arquivado no maço de documentos desta 

reunião, no qual era solicitada a designação de um Presidente de Junta de Freguesia para 

integrar a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico de Odemira. ---  

 ---------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos 

presentes propostas para a eleição em causa. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que, em nome dos Eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentou a seguinte proposta: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira propõem o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, Francisco Lampreia, como 

representante dos Presidentes de Junta de Freguesia no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Económico. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 11 de maio de 2018 --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal” ------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da única proposta 

apresentada, por escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo quinquagésimo 

quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: vinte e sete;------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: dois; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): três. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: DESIGNAÇÃO DE DOIS CIDADÃOS PARA INTEGRAREM A 

COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018, DE 

ACORDO COM O N.º 1 DO ART.º 10.º DAS RESPETIVAS NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO: Foi presente o ofício número dois mil seiscentos e oitenta e quatro, 

datado de nove de abril do corrente ano, enviado pelo Município de Odemira, que ficará 

arquivado no maço de documentos desta reunião, no qual solicitava a designação de dois 

cidadãos para integrar a composição da Comissão de Análise Técnica do Orçamento 

Participativo 2018.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Mesa da Assembleia Municipal rececionou apenas uma Proposta apresentada pelo 

Senhor Pedro Almeida, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “De acordo com o ponto 1, do artigo 10º das Normas de Funcionamento do 

Orçamento Participativo Municipal, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal 

propõem os seguintes cidadãos para integrar a Comissão de Análise Técnica: ----------------------  

 -----------  - António Paulo Correia Maeiro; ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Maria da Conceição Quintas Ferreira. --------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 11 de maio de 2018 --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal”. ------------------------------  

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

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o seguinte 

resultado: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: vinte e quatro;---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: três; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): cinco. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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: Foi presente o e-

mail enviado no dia onze de abril do corrente ano, pela Senhora Presidente da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira que ficará arquivado no maço de 

documentos desta reunião, no qual solicitava a designação de quatro cidadãos eleitores, 

preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para intervir na área das 

crianças e jovens em perigo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Mesa da Assembleia Municipal rececionou apenas uma Proposta apresentada pelo 

Senhor Pedro Almeida, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira propõem os 

seguintes nomes a indicar à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira em 

representação da Assembleia Municipal de Odemira: ---------------------------------------------------  

 ----------  - Natália Reis Antunes Bernardino; -------------------------------------------------------------  

 ----------  - Zélia de Jesus Pacheco da Silva; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Nádia da Conceição Bértolo; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Mariana Correia Cordeiro de Oliveira Silvestre. --------------------------------------------  
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 ----------- Odemira, 11 de maio de 2018 --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal”. ------------------------------  

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

escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o seguinte 

resultado: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: dois; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: vinte e quatro; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos contra: três; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos (abstenção): quatro. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte e um 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete 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 eram zero horas e cinquenta minutos do dia doze de maio do corrente 
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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, ----------  


