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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E OITO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------  

 ---------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se 

no Salão Social de Bicos, a primeira reunião da sessão ordinária de setembro da Assembleia 

Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia 

Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) 

e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela 

primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas: -------------------------------------------------  

 ------------------------ a) Primeira Reunião da Sessão Ordinária de junho da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 29 de junho de 2018; --------------------------------------------------------  

 ------------------------ b) Segunda Reunião da Sessão Ordinária de junho da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 13 de julho de 2018. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro: apreciação. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Informação Económica e Financeira - 1º Semestre de 2018: apreciação 

nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro. -------------  

 ---------- Ponto três: 9.ª Modificação Orçamental - 2018: 1.ª Alteração ao Orçamento da 
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Receita; 4.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 7.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal 

(PAM) e 4.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. -----  

 ----------- Ponto quatro: Plano Municipal para a Integração de Migrantes - ODEMIRA 

INTEGRA+: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Aquisição de Serviço de Consultadoria Jurídica no domínio do 

Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo: Autorização do Compromisso 

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

 ----------- Ponto seis: Acordos de Fornecimento de Refeições no Ano Letivo 2018/2019: 

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

 ----------- Ponto sete: Proposta de Protocolo de Colaboração para a Componente de Apoio à 

Família no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar: Autorização 

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

 ----------- Ponto oito: Adenda ao Protocolo de Colaboração para a Componente de Apoio à 

Família no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar: Autorização 

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

 ----------- Ponto nove: Prémios de Atividade Desportiva - Época 2018/2019: Lista Definitiva: 

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

 ----------- Ponto dez: Designação de um representante da Assembleia Municipal para integrar a 

Comissão Local para a Interculturalidade. -----------------------------------------------------------------  

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

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

Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, António Manuel Viana Afonso, 

Arménio Guerreiro Simão, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Eufémia 

José Parreira Pereira Costa (Tesoureira da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, em 

substituição do Senhor Francisco António Caetano Lampreia, Presidente da referida Junta), 
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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 Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, João Pedro 

Guerreiro Costa Vilhena (Secretário da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, em 

substituição do Senhor Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Presidente da referida Junta), 

Manuel António Dinis Coelho, 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, Miguel Forte Prista 

Monteiro, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Pedro Alexandre 

Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, 

Pedro Miguel Correia da Silva, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira 

Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência do Senhor 

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

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

Pedro Miguel Correia da Silva e Valdemar Pacheco Silvestre que, nos termos dos artigos 

septuagésimo sétimo, septuagésimo oitavo e 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 a Senhora Ana Sofia Pacheco Soares, eleita pelo Partido Socialista e Cláudio 

José dos Santos Percheiro, eleito pela Coligação Democrática Unitária. -----------------------------  

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

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião e, depois de 

saudar os presentes, agradeceu o jantar oferecido pelo Senhor Florival Silvestre, Presidente da 

Junta de Freguesia de Vale de Santiago e convidou-o para integrar a Mesa. -------------------------  

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



-4- 

28-09-2018 

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

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

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

Socialista; e Sara Cristina Ramos Marcelino e Ana Lúcia Salgado Vaz, Vereadoras eleitas pela 

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

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

não se registaram faltas injustificadas à primeira reunião da sessão ordinária de junho realizada 

no dia vinte e nove de junho do corrente ano e, à segunda reunião da sessão ordinária de junho 

realizada no dia treze de julho do corrente ano. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de se passar ao Período de Intervenção do Público, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal informou os presentes que iriam proceder à tomada de posse de alguns 

Membros do Conselho Municipal de Segurança de Odemira, para o quadriénio dois mil e 

dezassete a dois mil e vinte e um, nos termos do artigo nono da Lei número trinta e três barra 

noventa e oito, de dezoito de julho, conjugado com o artigo décimo sexto do Regulamento do 

citado Conselho, cuja Ata referente à Segunda Adenda ficará arquivada no maço de 

documentos da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções dos seguintes 

munícipes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ 1. Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, lamentou o estado da vila 

onde reside após a época de verão, com ruas sujas e cheia de lixo, referindo que novamente 

houve uma falha na recolha dos resíduos sólidos. Referiu também que as ruas de Vila Nova de 

Milfontes precisavam de ser lavadas. Lamentou ainda que continuassem a existir problemas 

com o cheiro a esgoto nas ruas, provenientes dos coletores de águas residuais. ---------------------  

 ------------ Por último, perguntou para quando estava prevista a requalificação da zona de 
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estacionamento provisório, alertando que o pó existente no verão seria transformado em lama 

no inverno. Perguntou ainda o ponto de situação em relação ao processo para a instalação da 

antena da operadora NOS nos Alagoachos, bem como da nova Extensão de Saúde de Vila Nova 

de Milfontes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Fátima Guerreiro, residente nas Fornalhas Velhas, Freguesia de Vale de Santiago, 

perguntou sobre o ponto de situação do Centro Social daquela localidade, uma vez que já 

existia projeto e verba para a sua construção e continuava tudo na mesma após um ano. 

Reiterou a importância da construção daquele espaço para a dinamização cultural e social 

daquela zona. Alertou ainda para o mau estado em que se encontra a zona da escola primária 

das Fornalhas Velhas que não está a ser utilizada pela associação de caçadores e informou que 

aquela entidade estava interessada em ocupar aquele espaço, disponibilizando-se para colaborar 

na limpeza do mesmo, o qual poderia posteriormente também ser utilizado pela população. -----  

 ----------- Alertou ainda para o facto de em Fornalhas Velhas existirem ruas sem passeios, com 

valas que dificultam, especialmente as pessoas mais idosas, de acederem as respetivas 

habitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, alertou para o problema crescente de abandono de habitações, referindo 

que existiam muitas casas degradadas e com bichos, que constituíam um perigo de segurança e 

de saúde pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Márcio Coelho, residente em Nave Redonda, Freguesia de Sabóia, agradeceu ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a presença na reunião da Assembleia de Freguesia de 

Sabóia, no entanto, lamentou que se tivesse ausentado demasiado cedo e não tivesse tomado 

conhecimento e se pronunciado sobre a possibilidade de implementação, em conjunto com o 

Município de Odemira, de uma proposta para criação de uma empresa social complementar que 

não ainda existe no concelho. Referiu o munícipe que a proposta em causa integra um serviço 

de apoio aos emigrantes que se encontrem em Portugal, para tratamento da documentação, com 
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vista a receberem a reforma do estrageiro em caso de falecimento de um dos cônjuges, uma vez 

que as agências funerárias não o fazem.--------------------------------------------------------------------  

 ------------ Seguidamente questionou porque não era efetuada a limpeza das bermas na estrada 

nacional número duzentos e sessenta e seis, o que agrava ainda mais a perigosidade daquele 

troço, porque para além do mau estado do piso a via tem pouco visibilidade. -----------------------  

 ------------ 4. António Almeida, residente em Odemira, veio questionar o ponto de situação 

relativo ao trânsito (circulação e estacionamento de automóveis) no Bairro do Castelo em 

Odemira, cuja situação já tinha sido colocada por ele na reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada no dia cinco de maio do corrente ano. ----------------------------------------------------------  

 ------------ Relativamente à pretensão de prospeção e exploração de petróleo ao largo da costa 

alentejana, referiu que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tem defendido 

veementemente a luta contra esse processo, mantendo as suas convicções, porque entende ser o 

melhor para as pessoas que representa. Nessa conformidade, perguntou se não seria igualmente 

legítimo que pudessem existir pessoas que consideram um imperativo nacional conhecer toda a 

extensão de recursos que o país dispõe. --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Referiu ainda que conhecia bem o país e o mau estado das estradas nacionais 

encontrava-se por todo o lado, no entanto considerava que o concelho de Odemira era onde, em 

termos globais, aquelas estradas estavam em pior estado. Por esse motivo, perguntou se o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal estaria disposto a apoiar, com os meios ao seu alcance, 

uma iniciativa ou um movimento de cidadãos que resolvesse intentar uma ação pública contra o 

Estado Português, face ao estado de abandono em que se encontram as estradas nacionais no 

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

 ------------ Por último, referiu que a energia através da queima de combustíveis fósseis iria ter 

um resultado no futuro imprevisível, mas já existiam uma infinidade de formas de produzir 

energia elétrica, sendo as mais prementes a hídrica, a fotovoltaica e a eólica. Porém, 



-7- 

28-09-2018 

estranhamente, quando se pretendia implementar uma iniciativa daquelas no país e até no 

concelho, os projetos eram inviabilizados pelas entidades, dando como exemplo a Barragem da 

Gema e Água Branca, porque encontrava-se em Rede Natura e recentemente um parque de 

energia eólica pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Por esse facto perguntou 

qual a opinião do Senhor Presidente da Câmara sobre este assunto. -----------------------------------  

 ----------- 5. Marco Quintino, residente em Colos, entregou um Abaixo-Assinado “Pela 

continuidade da Caixa Geral de Depósitos em Colos”, o qual ficará arquivado no maço de 

documentos da presente reunião e cuja cópia será encaminhada para o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que já tinham sido relatadas à Sociedade Polis Litoral Sudoeste as situações que ainda 

subsistem no decorrer da obra de requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes e que 

deveriam ser alvo de reparação por parte do respetivo empreiteiro, no âmbito da garantia das 

obras. Quanto à sujidade das ruas, referiu que no Município de Odemira estava a decorrer a 

preparação de um concurso para aquisição de um carro-lavadoura para efetuar a lavagem das 

ruas no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que a instalação da antena da NOS nos Alagoachos tinha sido 

suspensa devido ao abaixo-assinado entregue pelos moradores daquela zona, alegando questões 

de saúde pública. Até à data a empresa não prestou qualquer esclarecimento ao Município de 

Odemira sobre os eventuais efeitos para a saúde que poderiam advir daquela instalação e 

decidiu recorrer para tribunal na sequência da deliberação de suspensão da obra tomada pela 

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

 ----------- Informou também que o projeto de arquitetura da Extensão de Saúde de Vila Nova 

de Milfontes está a ser elaborado com acompanhamento da Administração Regional de Saúde e 

da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------  
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 ------------ Quanto ao Centro Social das Fornalhas Velhas referiu que o projeto foi corrigido e 

aguardava o estabelecimento de um protocolo com a associação local com vista ao lançamento 

do concurso, bem como do financiamento da entidade regional. Informou ainda que tinha 

efetuado uma visita ao edifício da Escola Primária das Fornalhas Velhas, acompanhado pelo 

Senhor Presidente da respetiva Junta de Freguesia, e estava a ser articulada a intervenção com 

vista à disponibilização do espaço para utilização pública, como forma de evitar o abandono e o 

vandalismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Disse ainda que o problema das habitações abandonadas e degradadas era comum em 

todas as freguesias do concelho e considerou que em primeira instância essa responsabilidade 

cabe aos respetivos proprietários, competindo ao Município de Odemira implementar formas de 

pressão para que as mesmas sejam recuperadas ou intervir para salvaguardar aspetos 

relacionados com a segurança, em caso de ruína eminente, uma vez que atualmente não existem 

programas de apoio para recuperação de edifícios. -------------------------------------------------------  

 ------------ Relativamente à intervenção do Senhor Márcio Coelho, informou que durante a sua 

presença na reunião da Assembleia de Freguesia de Sabóia tinha efetuado o ponto de situação 

relativamente à estrada nacional número duzentos e sessenta e seis e informou das reuniões e 

documentos emitidos sobre a mesma, designadamente que tinha sido enviado um ofício às 

Infraestruturas de Portugal, S.A., na sequência da deliberação tomada no Conselho Municipal 

de Segurança de Odemira, sobre o estado daquela e de outras vias no concelho. Relativamente 

à rede viária do concelho, informou que a estrada nacional número cento e vinte, entre o limite 

do concelho com o Cercal e São Luís, estava a ser intervencionada, no entanto, reconhecia o 

desinvestimento por parte do Estado na conservação e manutenção da rede viária do concelho. 

Por último, informou que esteve presente na reunião da Assembleia de Freguesia a convite 

daquele órgão, com o intuito de prestar os esclarecimentos necessários durante o período de 

assuntos de interesse para a freguesia e, como presa a separação de poderes entre órgãos, findo 
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aquele período, entendeu que não deveria continuar na reunião. ---------------------------------------  

 ----------- Em relação às questões colocadas pelo Senhor António Almeida referiu que na sua 

intervenção no Programa Prós e Contras, da RTP1, sobre a prospeção e exploração de petróleo 

ao largo de Aljezur, estava a manifestar a posição do Executivo Municipal da Odemira, cuja 

deliberação foi tomada na reunião do Órgão. A titulo pessoal informou que era a favor do 

conhecimento, no entanto, considerava que não deviam conhecer aquilo que não se quer 

explorar. Considerou ainda que o petróleo “é uma energia do passado”, que continuaria a ser 

necessária durante o período de transição, sendo esse período muito dependente do esforço de 

investigação que se pretenda fazer. Realçou ainda a importância da existência de uma gestão de 

recursos consciente com vista a mitigar os efeitos climáticos que estão a acontecer no planeta e 

informou que as diretivas comunitárias apontam no sentido da descarbonatação da economia. 

Por último, considerou que a estratégia de Portugal, como país periférico, deveria passar pela 

oferta de um produto turístico diferente de outros, que combinam indústria com turismo, 

porque muitas pessoas visitam o país pela sua história, cultura e natureza. Manifestou também a 

sua preocupação em relação à dificuldade de licenciamento dos investimentos para 

implementação de energias limpas, especialmente porque os estudos da avaliação de impacte 

ambiental são morosos e desmobilizam qualquer investidor. Por fim, manifestou a sua 

disponibilidade para apoiar qualquer iniciativa pública que pretenda lutar por melhores 

condições para o concelho, quer seja para reivindicar a reparação da rede viária ou outra 

matéria. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vereador Ricardo Cardoso que em relação ao trânsito no Bairro 

do Castelo, informou que a Divisão de Infraestruturas e Logística já tinha elaborado a proposta 

que não se limitava apenas a resolver o problema daquela zona, pois tratava-se de uma solução 

integrada para a zona mais central da vila de Odemira, a qual previamente à aprovação pela 

Câmara Municipal seria apresentada publicamente. -----------------------------------------------------  
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 ------------ Por último e relativamente à rede viária do concelho, informou que aquela Divisão 

elaborava anualmente um relatório relativo ao estado das estradas nacionais no concelho e 

enviava para as Infraestruturas de Portugal, pelo que aquela entidade tem o conhecimento claro 

e inequívoco do estado das estradas. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 6. Fernanda Marques Pinto, residente em São Luís, referindo-se a uma notícia 

veiculada pela imprensa nacional, sobre uma campanha lançada pelo Governo de apoio à 

esterilização dos animais de companhia, questionou se o Município de Odemira tinha efetuado 

alguma candidatura àquele apoio. Informou ainda que o apoio em causa pressupunha duas 

vertentes, uma relativa à esterilização e outra, no valor quinhentos mil euros, para a melhoria 

das instalações e de equipamentos dos Centros de Recolha de Animais. Por último, perguntou 

se o Município de Odemira pretendia apoiar as associações e organizações populares que 

trabalhavam junto das comunidades de gatos, uma vez que o Município de Odemira não tinha 

gatil. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 7. Jacinto Maria Teles Costa, residente na Rua da Capela, em Bicos, lamentou que as 

habitações daquela zona não tivessem sido contempladas no sistema de tratamento de esgotos, 

situação que já tinha exposto ao Município de Odemira. Informou ainda que ao solicitar a 

limpeza da fossa da sua habitação foi informado pelo Município de Odemira que tinha de 

proceder ao pagamento dos respetivos serviços, facto com o qual discordou, uma vez que tinha 

conhecimento que num estabelecimento no Monte da Estrada, não tinha sido cobrado qualquer 

valor. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 8. Maria da Conceição Camacho Teófilo, residente em Bicos, perguntou para quando 

estava prevista a colocação da rede de abastecimento de água nas habitações localizadas à 

entrada de Vila Nova de Milfontes. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 9. Fernando Manuel Maria, residente no Cercal, informou que há alguns anos 

aguardava a emissão da licença de habitação de uma casa localizada no Bairro Municipal de 
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Bicos. Referiu que há cinco anos foi informado que o Município de Odemira iria efetuar um 

levantamento das situações e, até à data, não obteve qualquer resposta, mas tinha conhecimento 

da resolução de outras situações semelhantes. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, alertou para o mau cheiro oriundo dos contentores de resíduos sólidos 

colocados em Bicos, especialmente dos que se encontravam junto à escola primária, os quais 

deveriam ser relocalizados e lavados. Agradeceu ainda a reparação dos buracos existentes nas 

ruas em Bicos, mas considerou que a intervenção deveria ter incluído a colocação de um novo 

piso. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação às questões 

colocadas informou que o Município de Odemira tinha apresentado uma candidatura para apoio 

do Centro de Recolha Animal, no entanto, os valores atribuídos para a esterilização eram 

diminutos e o apoio para instalações ou equipamentos rondava os cem mil euros. Informou 

ainda que o Município de Odemira já vinha efetuando a esterilização dos cães nas instalações 

municipais. Quantos aos gatos informou que o Município de Odemira tinha recentemente 

deliberado atribuir um apoio à Associação Milpatas, sedeada em Vila Nova de Milfontes, que 

se encontra a efetuar a intervenção junto das comunidades de gatos. ---------------------------------  

 ----------- Quanto aos esgotos em Bicos, referiu que a intervenção não incluiu todas as 

habitações, porque existem casas que ficam fora do limite urbano ou exigem a instalação de 

uma estação elevatória, o que encarece financeiramente a intervenção. Disse ainda que iria 

verificar junto dos serviços a situação relatada, relativa à limpeza de fossas, no entanto, 

informou que o valor a pagar correspondia ao pagamento anual do serviço se estivesse ligado à 

rede pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que brevemente seria efetuada a ligação da rede de abastecimento de 

água às habitações situadas à entrada de Vila Nova de Milfontes. -------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que a habitação do Senhor Fernando Maria encontrava-se 
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situada no Bairro Municipal de Bicos e a licença de habitação ainda não tinha sido emitida, 

porque tinha sido efetuada durante a obra uma alteração ao projeto inicial e aprovado, tendo 

sido acrescentada mais área do que a prevista no Plano do Bairro. Nesse sentido, tinha sido 

efetuado um levantamento das situações existentes, para se proceder uma alteração ao Plano do 

Bairro Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Quanto aos contentores de resíduos sólidos informou que iria junto dos serviços 

municipais verificar o cumprimento do número de lavagens que estavam a ocorrer, informando 

que tinham sido contratadas três limpezas por ano. Relativamente à localização dos pontos de 

recolha referiu que a escolha do local nunca foi pacífica, porque ninguém gosta de ter o 

contentor ao pé da habitação, no entanto, iria verificar junto dos serviços a possibilidade de 

relocalização dos contentores que se encontravam junto à escola. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DO 

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

 ----------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 
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eleito pelo Bloco de Esquerda, três abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e 

uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

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

a membros que não estiveram presentes na referida reunião. -------------------------------------------  

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA TREZE DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZOITO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

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

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

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

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

a membros que não estiveram presentes na referida reunião. -------------------------------------------  

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

encontrassem munidos de exemplares dos mapas-resumo da correspondência recebida e 

expedida desde a última sessão ordinária deste Órgão, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal colocou os respetivos originais à disposição de eventuais interessados, para melhor 

esclarecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto três: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

CONCELHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que questionou para quando estava prevista a 

ligação da rede de abastecimento de águas às habitações que se encontram do outro lado da 

estrada nacional, em frente ao depósito elevado de águas, situado junto à estrada nacional que 

liga Vila Nova de Milfontes às Brunheiras. ---------------------------------------------------------------  

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

Democrática Unitária, apresentou a DECLARAÇÃO POLÍTICA que seguidamente se 

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

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

 ----------- “ASSUNTO: A LEI N.º 50/2018 DE 16 DE AGOSTO, LEI QUADRO DA 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS 

ENTIDADES INTERMUNICIPAIS -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013) alterada pela Lei n.º 51/2018 e a Lei da 

Transferência de Competências para as Autarquias, Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto, transferem 

para as autarquias locais encargos nos diversos campos, que até agora eram da responsabilidade 

da Administração Central – Saúde, Educação, Cultura, Freguesias e outros. ------------------------  

 ----------- Consagra ainda a Lei que os termos concretos em que se efetua a transferência de 

cada uma dessas áreas resultará de Decreto-Lei a aprovar em Conselho de Ministros. -------------  

 ----------- Considera a CDU, perante esta situação que o Governo passou para as autarquias 

locais a resolução de problemas para os quais não tem conseguido a melhor resposta. -------------  

 ----------- Esta lei, ao ser emitida, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma 

gradual, concedendo às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas 

competências. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os municípios que tal não deliberarem até 15 de setembro passam ao Governo um 
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autêntico cheque em branco, pois aceitaram encargos, desconhecendo os meios financeiros de 

que irão dispor para os suportar. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As autarquias que aceitaram de imediato a transferência de competências nas diversas 

áreas suportam a partir de agora a responsabilidade perante as populações, na falta de resposta 

atempada aos seus problemas, no caso concreto o Município de Odemira. --------------------------  

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

 ---------- Interveio a Senhora Vera Raposo que, em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a MOÇÃO que seguidamente se transcreve: ---------------------  

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

 ---------- “Na sessão de 29 de junho de 2018, os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira 

aprovaram, por unanimidade, uma Moção contra o anunciado encerramento da agência da 

Caixa Geral de Depósitos de Colos. Esta Assembleia exigiu às entidades competentes que não 

o fizessem, pelos prejuízos que o seu encerramento provocaria às populações que servia. --------  

 ---------- Em total desrespeito por este Órgão, constituído pelos representantes do Povo do 

concelho de Odemira, numa mera visão economicista, os administradores do banco público da 

República Portuguesa, até ao dia de hoje, nada fizeram. ------------------------------------------------  

 ---------- Decorridos três meses, a agência bancária continua encerrada, não tendo sido dada 

resposta positiva a este problema que agravou significativamente as condições de vida da 

população desta freguesia e das freguesias limítrofes, contribuindo para o abandono e 

desertificação do interior deste que é o maior concelho do País. ---------------------------------------  

 ---------- Ainda antes do seu encerramento, as populações iniciaram uma luta pela permanência 

da CGD na Vila de Colos, luta essa que se expressa através do abaixo-assinado entregue nesta 

Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira deliberam: -----------  

 ---------- • Reiterar a sua solidariedade para com as populações e a sua luta. ------------------------  
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 ----------- • Condenar o encerramento da agência da CGD de Colos.-----------------------------------  

 ----------- • Exigir às entidades competentes a reabertura deste serviço público imprescindível 

para as populações e essencial para o desenvolvimento socioeconómico do interior do 

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

 ----------- Enviar a moção para as mesmas entidades da anteriormente aprovada sobre o mesmo 

tema. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bicos, 28 de setembro de 2018 -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos que informou que tinha 

sido abordado na rua pelo Senhor Gerente da Agência da Caixa Geral de Depósito de Colos que 

lhe comunicou que a agência encerraria até ao final do ano e solicitou que a Junta de Freguesia 

emitisse um documento, onde referia que não pretendiam a permanência do Banco em Colos. 

Lamentou esta situação e informou que a Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de 

Colos deliberaram, por unanimidade, não colaborar mais com aquele Banco, tendo em conta a 

má-fé manifestada quer com a população quer com a autarquia. ---------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que considerou que todos já tinham constatado 

que a intenção da Caixa Geral de Depósitos sempre foi o encerramento da Agência de Colos, 

pelo que era importante que o Município de Odemira tomasse uma posição definitiva, uma vez 

que desde o dia vinte e nove de junho o Senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou 

que o Coletivo iria pronunciar-se e que pretendia realizar uma reunião com a Direção do 

Banco, com a presença de representantes das forças políticas da Assembleia Municipal, mas até 

ao momento o Banco não respondeu e a autarquia também não tomou uma posição. --------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da presente Moção, 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 
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Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que em relação à Agência da Caixa Geral de 

Depósitos em Colos, considerou que era inaceitável a postura de ausência total de resposta 

daquela entidade para com os órgãos do Município de Odemira, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal, bem como de pretenderem teimosamente assegurar o serviço em Colos 

apenas duas vezes por semana. Considerou ainda inaceitável que a entidade pretenda que seja a 

Junta de Freguesia de Colos a pronunciar-se pela não continuidade da agência naquela 

localidade, demonstrando que não estão a agir de boa-fé. Considerou ainda que o serviço 

prestado atualmente pela Agência da Caixa Geral de Depósitos em Colos não servia a 

população de Colos e das freguesias limítrofes e seria importante que houvesse uma decisão 

definitiva, ou voltavam a prestar um serviço condigno ou assumiam que não tinham capacidade 

e saíam para que se pudesse encontrar outra solução. ----------------------------------------------------  

 ---------- Por último, e na sequência do ofício enviado pelas Infraestruturas de Portugal em 

resposta à Moção aprovada pela Assembleia Municipal, referiu que manifestou de imediato 

junto da Senhora Presidente da Assembleia Municipal o seu desagrado, porque o mesmo 

continha um conjunto de inverdades que gostaria que fossem esclarecidas, uma vez que aquela 

entidade invoca a realização de trabalhos que não foram executados. Por esse motivo, propôs 

que fosse efetuado um levantamento fotográfico das situações descritas na Moção e no ofício 

da entidade, bem como a realização de uma reunião de um grupo de trabalho deste órgão, 

representativo de todas as forças políticas, para debater o tema e definir as démarches a tomar. 

Por último, congratulou-se pela intervenção de limpeza das bermas que estava a ser executada 

junto ao cruzamento da Praia das Furnas, cuja preocupação havia sido relatada na Moção 

anteriormente referida, mas lamentou que a mesma não tivesse ocorrido antes da época de 
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verão. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e de Santa Maria, que informou que tinha questionado as Infraestruturas de Portugal 

sobre a derrocada existente na estrada nacional número cento e vinte, entre Odemira e Boavista 

dos Pinheiro, e foi informado que o concurso estava a decorrer e que previam o inicio da obra 

no último trimestre do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que corroborou da preocupação apresentada pelo 

munícipe Senhor António Almeida relativa ao trânsito no Bairro do Castelo, em Odemira, e 

considerou que a problemática não passava apenas pela implementação de uma proposta por 

parte dos serviços, mas também por uma mudança de atitude dos funcionários do Município 

que estacionam também os carros de serviço nos lugares públicos, quando existem parques 

próprios para o fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que no dia vinte e seis de agosto foi emitido um relatório da 

comissão relativa ao Programa Nacional de Desfibrilhação Externa Automática em Portugal 

que recomenda a implementação de um plano para colocação de aparelhos em locais onde 

passem mais de mil pessoas por dia. Informou ainda que o concelho de Odemira tem apenas 

quatro desfibrilhadores sedeados em viaturas dos Bombeiros de Odemira, de Vila Nova de 

Milfontes e no INEM, o que é manifestamente insuficiente para a população do concelho. Dada 

a relevância do assunto, considerou que era urgente efetuar a candidatura do Município de 

Odemira aos programas nacionais de desfibrilhação automática externa, para que fosse possível 

colocar aquele equipamento em espaços públicos, dando como exemplo o Pavilhão 

Gimnodesportivo em Odemira. ------------------------------------------------------------------------------  

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

levantamento fotográfico do estado das estradas nacionais no concelho já tinha sido efetuado e 

tinha sido agendada a reunião do grupo de trabalho para o dia dez de outubro, constituído por 
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representantes das forças políticas da Assembleia Municipal e por todos os Presidentes das 

Juntas de Freguesia do concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que o atraso na obra de abastecimento de água das habitações situadas em frente ao 

depósito de água das Brunheiras deveu-se à dificuldade de obter a autorização das 

Infraestruturas de Portugal para atravessamento da conduta na estrada nacional. Informou ainda 

que a situação já se encontra resolvida, prevendo-se o início das obras no prazo de seis meses.--  

 ---------- Em relação ao tema abordado na Declaração Política apresentada pelos eleitos da 

Coligação Democrática Unitária e que teve por objetivo vincar a opinião política sobre o novo 

quadro legal de transferência de competências para as autarquias, referiu que pessoalmente 

considerava que aquela transferência de competências era insuficiente e frustrava os objetivos 

inicialmente perspetivados, porque muitas matérias não foram incluídas e a maioria das que 

foram são meras transferências da componente de prestações de serviços, excluindo 

competências que possibilitem definir as politicas locais, configurando as autarquias como 

servidores e meros executores de serviços. Referiu ainda que o facto de o Município de 

Odemira ainda não ter tomado uma posição sobre a matéria, não refletia a sua aceitação, e 

relembrou que o primeiro momento de pronúncia constante da Lei tinha ficado dependente da 

publicação dos diplomas sectoriais que ainda não ocorreu. Nessa conformidade a legislação 

prevê um segundo momento de pronúncia até ao dia trinta de junho do próximo ano, estando 

ainda por aprovar vários diplomas sobre esta matéria. ---------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à rede viária nacional informou que a intervenção que estava a ocorrer 

na estrada nacional número cento e vinte, em São Luís, da responsabilidade das Infraestruturas 

de Portugal, S.A., teve início no limite do concelho com o Cercal e segundo informação 

daquela entidade decorreria até ao Castelão. A referida intervenção consiste apenas de 

reperfilamento por conservação e não incide sobre a estrutura ou saneamento do pavimento ou 
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das bermas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís que informou que a 

implementação de desfibrilhadores no concelho tem sido uma preocupação do Município de 

Odemira e, no âmbito do Pelouro da Saúde, já tinham efetuado um levantamento das condições 

e espaços municipais para o efeito, bem como recebido orçamentos, pretendendo-se incluir essa 

iniciativa em termos orçamentais, para poderem avançar para a sua concretização o mais 

brevemente possível. Informou ainda que a implementação daqueles equipamentos implica um 

processo de formação, nomeadamente dos funcionários municipais e de todas as entidades 

desportivas que exerçam a prática desportiva nos espaços municipais. -------------------------------  

 ----------- Neste momento, 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. ---------------------------------  

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

Salvador e de Santa Maria, que referiu que o Município de Odemira tinha adquirido os edifícios 

em ruinas na Rua Coronel Galhardo, em Odemira, e tinha procedido à sua demolição, mas o 

entulho continuava no local há cerca de cinco meses. Alertou ainda para o estado dos lagos de 

maré existentes na zona ribeirinha em Odemira, referindo que além de cheirarem mal, estavam 

cheios de ratos. Relembrou que há três anos o Município de Odemira efetuou a iniciativa 

“Sentir Odemira” na sua freguesia e, nesse âmbito, foram levantadas algumas situações que 

gostaria de ver resolvidas, designadamente relativas a Algoceira, Portas de Transval, Bemposta 

e Odemira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que existiam constantes roturas na rede de abastecimento de água 

do Bairro CHE 11 de Março e da Zona Industrial, em Odemira, as quais para além de causarem 

o transtorno da falta de água, após as respetivas reparações, os buracos efetuados na estrada de 
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acesso aquela zona continuavam por asfaltar e a terra ainda estava amontoada na valeta da 

estrada. Por fim apelou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para que agendasse as 

reuniões solicitadas por ele. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Florival Silvestre, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que congratulou-se pela colocação de equipamento de ginástica de exterior nos cinco 

aglomerados populacionais da sua freguesia, bem com pela instalação de algumas antenas de 

comunicações móveis que permitem melhor acesso à internet. Informou também que a Junta de 

Freguesia decidiu assumir a reparação do relógio da torre da Igreja de Vale de Santiago, apesar 

de se tratar de um património da Diocese de Beja, porque estava em causa a importância 

histórica daquele equipamento, informando que no Alentejo apenas existem dois relógios em 

bronze. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que a Rua António Francisco Guerreiro, nas Fornalhas Velhas, estava 

pavimentada, mas o passeio apenas tinha as linhas limitadores executadas e, bem assim, 

considerou que embora tivessem sido efetuados alguns “remendos” nas ruas em Bicos, 

considerou que deveriam ser alvo da colocação de uma “tapete novo”. ------------------------------  

 ---------- Seguidamente, perguntou para quando estava prevista a colocação de esgotos nas oito 

moradias localizadas a sul de Bicos, bem como nos Foros da Caiada. Referiu ainda que já tinha 

solicitado várias vezes ao Município de Odemira para que fosse colocado um ponto luminoso 

no Largo do Povo, porque a zona era muito escura. Referiu ainda que o reservatório de água de 

Bicos precisava de ser pintado e que na sua Freguesia apenas tinha ocorrido uma lavagem dos 

contentores, não estando assim a ser cumprido as três lavagens contratadas, o que contribui 

para a ocorrência de mau cheiro e até aparecimento de larvas. Solicitou ainda o ponto de 

situação da aquisição dos terrenos em Bicos. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também que tinha enviado um ofício à Administração da Unidade Local de 

Saúde do Litoral Alentejano a solicitar o agendamento de uma reunião sobre a possibilidade de 
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ter um médico que apoie as localidades de Bicos e de Fornalhas Velhas. ----------------------------  

 ----------- Por último, referiu que tinha recebido um ofício do Município de Odemira, da Divisão 

de Infraestruturas e Logística, a informar da indisponibilidade de cedência da motoniveladora 

às Juntas de Freguesia. Lamentou que, apesar de não solicitar a cedência daquela máquina há 

cerca de oito anos, tivesse tido conhecimento que posteriormente ao comunicado a 

motoniveladora tivesse sido cedida a duas freguesias do concelho. Reiterou que não estava em 

causa a cedência do equipamento às Juntas de Freguesia, mas sim a forma como decorreu a 

situação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que solicitou à Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal e ao Executivo Municipal que refletissem sobre o elevado volume de documentação 

que é enviada para apreciação e deliberação nas sessões da Assembleia Municipal. Apesar do 

cumprimento do prazo de envio da documentação, considerou que o mesmo era insuficiente 

para se fazer uma leitura atenta, produtiva e eficaz, com vista à prestação de contributos 

enquanto membro deste órgão, dando como exemplo o documento referente ao Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes que contém duzentas e cinquenta e cinco páginas. 

Considerou ainda que existe uma desigualdade entre as forças políticas no conhecimento prévio 

da documentação, uma vez que o Partido Socialista e a Coligação Democrática Unitária estão 

representados no Executivo Municipal e são produtores de quase toda a documentação enviada 

para aprovação da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu também que o Plano Municipal para a Integração de Migrantes só por si, pela 

sua natureza, importância e relevância era merecedor de uma sessão apenas sobre o tema. -------  

 ----------- Por último, referiu que existia um Relatório das Infraestruturas de Portugal referente 

aos anos dois mil e doze a dois mil e dezasseis mencionava relativamente aos Distritos de Beja 

e Setúbal, que cerca de quarenta por cento das estradas nacionais estavam em estado medíocre 

ou mau, aumentando esse valor para sessenta por cento no que se refere às vias do concelho de 
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Odemira. Nessa conformidade e face à degradação sistemática do estado da rede viária no 

concelho, considerou que aqueles números atualmente seriam mais gravosos. ----------------------  

 ----------  Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que perguntou se já existia alguma data prevista 

para a sessão extraordinária da Assembleia Municipal sobre a agricultura. Alertou também para 

a inexistência de passeios na rua principal de acesso à Escola Básica de Colos. Referiu ainda 

que em Odemira, no acesso ao Centro de Saúde de Odemira, foram retirados os outdoors de 

propaganda eleitoral, mas não repuseram as pedras da calçada, retiradas do passeio. --------------  

 ---------- Por último, informou que o relógio da torre da Igreja da Misericórdia em Colos, 

datado de finais do seculo dezanove, esteve visível durante muitos anos, mas a plantação de um 

pinheiro e de um sobreiro junto à torre impedem atualmente a sua visibilidade. Teve 

conhecimento que o assunto foi debatido nos Órgãos da Freguesia de Colos e questionado ao 

Município de Odemira que informou, por escrito, que não podiam podar ou retirar o sobreiro e 

recomendavam a instalação de um relógio alternativo em local visível, o que considera 

caricato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Valdemar Silvestre que lamentou a morosidade da obra de 

reparação do muro de suporte da estrada de acesso ao Bairro CHE 11 de Março e à Zona 

Industrial, em Odemira, cuja intervenção está parada há quase um ano. Alertou ainda para a 

frequência de roturas de água existentes naquela zona e para o facto de não repararem 

devidamente o piso da estrada onde a rotura ocorre. Alertou também para o mau cheiro oriundo 

da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Odemira, situada junto à rotunda do Lagar, e 

referiu, que esse problema constata-se por todas as estações existentes no concelho, facto que 

deveria ser verificado junto da empresa responsável. ----------------------------------------------------  

 ---------- Perguntou que intervenção estava a decorrer na margem esquerda do rio Mira em 

Odemira, uma vez que em maio já tinham ocorrido obras naquela zona. -----------------------------  

 ---------- Por último, felicitou a Câmara Municipal pela temporização do estacionamento na 
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zona mais central da vila de Odemira, proposta que poderia ser implementada na zona do 

Bairro do Castelo. Questionou ainda o porquê de estarem parados os relógios das torres 

existentes em Odemira, designadamente o que está na torre do edifício da Câmara Municipal. --  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Gois que solicitou esclarecimentos sobre a intervenção que 

está a decorrer na estrada nacional número cento e vinte em São Luís, designadamente sobre a 

extensão do troço a reparar. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Clara-a-Velha, que congratulou-se pelo sucesso da Praia Fluvial de Santa Clara-a-Velha e 

considerou que deveria ser efetuado um esforço para dotar aquele espaço de melhores 

condições, designadamente através do aumento da zona de piscina e de uma intervenção para 

beneficiação da zona de sombra. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente agradeceu pela intervenção efetuada na Rua 25 de Abril, em Pereiras-

Gare, mas considerou que o material utilizado no acabamento não tinha sido o mais adequado, 

uma vez que levanta muito pó, o que já motivou a queixa dos moradores daquela zona. ----------  

 ----------- Por último, referindo-se ao “espelho de água” de Santa Clara-a-Velha, lamentou que 

um espaço natural tão bonito estivesse tão desaproveitado. Informou também que a Junta de 

Freguesia já tinha encetado negociações com o proprietário do terreno para arrendamento do 

espaço, mas o valor proposto pelo dono do terreno era muito elevado, e nesse sentido solicitou 

a colaboração da Câmara Municipal para encontrar a melhor solução para aquele assunto. -------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a limpeza do 

entulho oriundo da demolição dos edifícios em ruinas na Rua Coronel Galhardo em Odemira 

não prosseguiu por dificuldades operacionais, mas iriam retomar a intervenção o mais breve 

possível. Concordou com a necessidade urgente de se intervir na zona onde estão os lagos de 

maré na zona ribeirinha. Informou ainda que iria agendar uma reunião com o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria para efetuarem um balanço sobre a 
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iniciativa “Sentir Odemira”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos esgotos das habitações em Bicos, referidas pelo Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, informou que não existia um projeto que incluísse 

toda a área, mas apenas uma planta com o levantamento da situação. Informou ainda que a 

pintura dos depósitos de água compete à empresa AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. que 

assumiram a responsabilidade de promover um concurso para preservação e manutenção dos 

depósitos no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou também que o Município de Odemira tinha efetuado um levantamento dos 

terrenos em Bicos e o respetivo proprietário ficou de remeter ao Município uma relação dos 

acordos que efetuou, mas até à data não enviou qualquer informação. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal manifestou ainda a sua disponibilidade para agendar nova reunião com 

proprietário, na qual também estaria presente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Vale de Santiago. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação às questões sobre os relógios, considerou que o exemplar mais valioso é o 

que se encontra na torre da Igreja de Vale de Santiago e, bem assim, informou que tanto esse 

como o de Colos não são da responsabilidade municipal. Lamentou ainda que qualquer 

reparação tivesse de ser sempre efetuada com verbas públicas, relembrando que “noutros 

tempos” existiam iniciativas populares para aquele tipo de situações. Informou também que o 

relógio situado na torre do edifício do Município de Odemira estava operacional, mas não 

estava a funcionar para segurança dos funcionários situados naquela zona do edifício. ------------  

 ---------- Seguidamente, em relação à intervenção na estrada de acesso ao Bairro CHE 11 de 

Março e à Zona Industrial, informou que após a informação, por parte dos técnicos dos serviços 

municipais, da existência de um abatimento anormal do piso, com cerca de vinte centímetros, 

procedeu-se à realização da ação de consolidação do muro, a qual foi monitorizada, e já tinha 

ordenado que fossem concluídos os trabalhos. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em relação à intervenção na estrada nacional número cento e vinte, em São Luís, 

referiu que a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. informou que a obra decorreria numa 

primeira fase até à zona do Castelão, no entanto, o Município de Odemira está a insistir com a 

empresa para que fosse concretizada a intervenção até Odemira, face ao mau estado do piso da 

estrada. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, em relação à Praia Fluvial de Santa Clara-a-Velha informou que tinha 

efetuado uma reunião com a Associação de Beneficiários do Mira, na qual também participou a 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, com vista à preparação da Comemoração dos 

Cinquenta Anos da Barragem de Santa Clara, que integrará um conjunto de iniciativas 

incluindo visitas ao interior da barragem, bem como a inauguração oficial do Centro Náutico e 

da Praia Fluvial já com a beneficiação efetuada.----------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que as restantes questões 

colocadas pelos membros da Assembleia Municipal seriam verificadas junto dos respetivos 

serviços municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vereador Ricardo Cardoso que relativamente à cedência da 

motoniveladora, relembrou que ao longo dos anos o Município de Odemira vinha apoiando as 

Juntas de Freguesia na reparação dos caminhos vicinais, através do transporte de tout-venant e 

de disponibilização da motoniveladora municipal. Com a reforma de alguns técnicos 

operacionais do Município de Odemira e o impedimento de contratar pessoal, o Município 

deixou de ter capacidade para prestar aquele serviço, mas como não pretendia deixar de 

colaborar com as Juntas de Freguesia naquela tarefa, que é da exclusiva competência das Juntas 

de Freguesia, optou por apoiar financeiramente, inicialmente através de uma acordo excecional 

e posteriormente integrado nos Contratos Interadministrativos. Informou ainda que atualmente 

a motoniveladora está a efetuar serviços de conservação das estradas e caminhos municipais, 

nos campos de futebol por solicitação dos respetivos clubes ou em preparação do terreno para 
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eventos de desportivos, dando como exemplo as provas de Btt. Referiu ainda que quando a 

máquina está nas freguesias a desempenhar aqueles serviços, numa situação pontual, urgente e 

a título excecional, poderá ser utilizada pela respetiva Junta de Freguesia, situação que já 

ocorreu em algumas freguesias, como são exemplos recentes as de São Luís e em São Martinho 

das Amoreiras. Informou ainda que o ofício referido pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Vale de Santiago foi enviado para todas as Juntas de Freguesia, porque o número 

de solicitações da motoniveladora era elevado e o Município não tem de momento capacidade 

operacional para dar resposta. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relativamente à reparação da rua de Pereiras-

Gare, mencionada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, 

relembrou que a rede de águas e de esgotos existentes naquele local era antiga e frágil, pelo que 

provavelmente nos próximos tempos teriam de voltar a partir o piso recentemente colocado. 

Por este motivo, reforçou a importância da programação correta das obras. -------------------------  

 ---------- Sobre esta questão o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a rede de 

águas e de esgotos de Pereiras-Gare era relativamente nova, o que não significa que não 

pudesse vir a ocorrer problemas, porque em qualquer intervenção não existe uma garantia total.  

 ----------- Devido ao adiantado da hora e à urgência de uma tomada de posição sobre os 

assuntos constantes nos pontos números dois, três, quatro, seis, sete e oito do Período da Ordem 

do Dia foi deliberado, por consenso, alterar a Ordem de Trabalhos, passando aqueles assuntos a 

serem imediatamente deliberados, suspendendo-se a continuidade do tratamento do ponto três 

do Período Antes da Ordem do Dia. Após essas deliberações, os restantes pontos serão 

apreciados pela ordem que se encontram inscritos na Ordem de Trabalhos. -------------------------  

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

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

 ---------- Ponto dois: INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º SEMESTRE DE 
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2018: Foi presente o assunto que seguidamente se transcreve e que ficará arquivado no maço de 

documentos desta reunião, para apreciação nos termos da alínea d) do número dois do artigo 

septuagésimo sétimo da Lei número setenta e três barra dois mil e treze de três de setembro: ----  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0510-2018 - INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º 

SEMESTRE DE 2018 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3835-2018/SCT, datada de 2018/09/14, elaborada pela 

Divisão de Gestão Interna, bem como a Informação Económica e Financeira do Município de 

Odemira, na qual é efetuada a análise da situação económica, financeira e orçamental do 

Município durante o primeiro semestre de 2018 e cujo documento foi devidamente apreciado 

pelo auditor externo, nomeado pela Assembleia Municipal de Odemira, conforme "Relatório de 

Revisão das Demonstrações Financeiras Individuais de 30 de junho de 2018". ---------------------  

 ----------- Propõe-se para conhecimento e remessa à Assembleia Municipal, conforme o 

estatuído na alínea d), do n.º 2, do artigo77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.” -----------------------  

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

conhecimento do presente documento. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: 9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2018: 1.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 4.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 7.ª 

ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4.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: -------   

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0515-2018 - 9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2018: 1.ª 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 4.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 

DESPESA; 7.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4.ª 
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REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ---------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3891/2018, datada de 18 de setembro de 2018, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 9ª. 

Modificação Orçamental relativa ao ano de 2018, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-

A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), consistindo na 1ª Alteração ao Orçamento da Receita, 4ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 7ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 

4ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: ------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 62.000,00€ (Sessenta e dois mil euros); --------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 1.000,00€ (Mil euros). -----------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 204.100,00€ (Duzentos e quatro mil e cem euros); -------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 143.100,00€ (Cento e quarenta e três mil e cem euros). --------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 161.250,00€ (Cento e sessenta e um mil e duzentos e cinquenta 

euros); --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações:122.250,00€ (cento e vinte dois mil e duzentos e cinquenta 

euros). --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 29.000,00€ (Vinte e nove mil euros); -----------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 29.000,00 € (Vinte e nove 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 a abstenção das eleitas pela 
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Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, oito abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro 

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

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

 ----------- Ponto quatro: PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES - 

ODEMIRA INTEGRA+: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

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

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0509-2018 - PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE 

MIGRANTES - ODEMIRA INTEGRA + -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação nº 3833-2018, datada de 14 de setembro de 2018, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, dando conhecimento dos esforços 

desenvolvidos pelo Município de Odemira para que a presença dos migrantes fosse considerada 

uma mais-valia pela comunidade local. Neste sentido, foi necessário iniciar um trabalho que 

abrangesse tanto os cidadãos locais, como os migrantes, no sentido de existir uma verdadeira 

integração por parte da comunidade migrante e uma aceitação pelos conterrâneos do concelho.   

 ----------- Perante esta realidade multicultural, no final de 2014, o Município decidiu iniciar o 

processo, chamando a si todas as entidades locais e regionais com responsabilidade na matéria 

(Comissão Local para a Interculturalidade), para que numa ação concertada, pautada pela 

colaboração, reflexão e esforço conjunto, se definisse uma política local para a integração de 

migrantes. Esta estratégia conjunta ficou definida no Plano Municipal para a Integração de 

Imigrantes (1ª Geração), o qual esteve em vigor até dezembro de 2017, resultado da submissão 

e aprovação da uma candidatura para a sua conceção e execução. -------------------------------------  
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 ---------- O presente Plano Municipal para a Integração de Migrantes, igualmente produto da 

submissão de uma candidatura ao Fundo para o Apoio, a Migração e a Integração (FAMI), no 

âmbito do Objetivo Nacional “Integração e do Objetivo Específico “Integração e Migração 

Legal”, sob o patrocínio da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) 

e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), estará em vigor até 2020 e apresenta-se 

como uma continuidade nos propósitos e no trabalho a desenvolver junto da comunidade 

migrante e da comunidade de acolhimento. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Decorrente de um processo de participação tão alargado e envolvendo um extenso 

número de parceiros, a aprovação do presente Plano envolve a Comissão Local para a 

Interculturalidade e os órgãos executivo e deliberativo do Município de Odemira, dado se tratar 

de um documento estratégico municipal. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação do Plano Municipal para a Integração de 

Migrantes (2018/2020), bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para idênticos 

efeitos. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís efetuou a apresentação detalhada deste 

Plano em power point, seguindo-se os pedidos de esclarecimentos por parte dos membros da 

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

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que referindo-se à página oitenta e cinco, onde 

consta uma tabela indicativa do número de encarregados de educação estrangeiros que 

integraram ou integram os órgãos consultivos das escolas do concelho de Odemira desde o ano 

dois mil e treze, informou que estava mencionado que não existiam elementos no Conselho 

Pedagógico. Sobre este assunto referiu que desde o ano dois mil e doze, o Decreto-Lei número 
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cento e trinta e sete, datado de dois de julho, veio impossibilitar a participação de encarregados 

de educação no Conselho Pedagógico, pelo que aquela tabela não estava correta. ------------------  

 ----------- Considerou ainda que, em relação à matéria relacionada com a Educação, aquele 

Plano Municipal era pouco ambicioso e no futuro deveria acautelar a integração de jovens 

(dando como exemplo a situação dos jovens com cerca de dezassete anos), porque era mais 

fácil a integração de crianças no Jardim de Infância e no Primeiro Ciclo. Revelou que estava a 

ser muito difícil integrar os jovens que chegam a Portugal a dois meses de acabar o seu 

percurso escolar e que são integrados em turmas do décimo segundo ano de escolaridade, com 

currículos, culturas e línguas diferentes. Nesta conformidade, apelou para que num futuro 

documento alertassem o Ministério da Educação para aquele problema e, bem assim, que 

fossem acauteladas as situações e sensibilizados os Agrupamento de Escolas e docentes para 

essa nova realidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís que informou que apenas as 

escolas que tinham um contrato de autonomia podiam estabelecer formas de adaptação aos 

currículos, dado como exemplo o Agrupamento de Escolas de São Teotónio, onde os alunos 

não são imediatamente integrados nas turmas, sendo constituída uma turma por nível de 

proficiência de aprendizagem da língua portuguesa. Informou ainda que a preocupação referida 

pela Senhora Fernanda Almeida já está incluída no Plano, na sua página cento e trinta e seis, na 

Medida dezassete “Reforçar o ensino de português nas escolas”, cuja execução responsabiliza 

para além do Município de Odemira, os Agrupamentos de Escolas e escolas Não Agrupadas e a 

DGE - Direcção-Geral de Educação. Considerou ainda que seria importante generalizar aqueles 

contratos de autonomia a outras escolas do concelho. ---------------------------------------------------  

 ----------- Por último, quanto à tabela da página oitenta e cinco, informou que nenhum 

Agrupamento de Escolas do concelho assinalou a questão relativa ao Conselho Pedagógico, no 

entanto, propunha que fosse alterada a tabela. ------------------------------------------------------------  



-33- 

28-09-2018 

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que informou que conhecia o Plano Municipal para 

a Integração de Migrantes desde o seu início, em dois mil e catorze, e informou que concordava 

com o mesmo, porque considerava que se tratava de uma obrigação moral face à realidade 

existente no concelho. Referiu ainda que tinha incidido a sua apreciação nas questões 

operacionais constantes naquele Plano e constatou que existia uma parca participação das 

empresas agrícolas que, na sua opinião, eram as principais responsáveis pela ocorrência 

daqueles fenómenos migratórios. Considerou que deveria existir uma maior sensibilização e 

responsabilização junto das empresas agrícolas, com vista a uma participação mais ativa na 

execução das medidas propostas, designadamente em relação ao alojamento. Relembrou que 

aquelas empresas tinham lucros de “milhões de euros”, usufruíam dos recursos hídricos e do 

solo do território, mas não representavam uma mais-valia para o concelho ou para um 

desenvolvimento significativo da economia, dando como exemplo o crescimento económico 

que ocorreu nos anos sessenta e setenta, quando se fixaram empresas de grande dimensão, 

nomeadamente industriais, que potenciaram o crescimento da atividade económica da 

envolvente e o surgimento da classe média. Nessa conformidade, considerava que se tratava de 

uma situação lesiva para o concelho e vantajosa para as empresas agrícolas. ------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que enalteceu o trabalho que tem vindo a ser 

efetuado pelo Município de Odemira naquela área, em conjunto com todas as entidades 

públicas e empresas do concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referindo-se à página vinte e nove do Plano Municipal, disse que segundo os dados 

da Pordata a população no concelho de Odemira tem vindo a diminuir, no entanto não era essa 

a realidade que se sentia no território, e relembrou que o número de habitantes também 

contribuía para a autarquia poder recorrer a financiamentos comunitários, com vista a melhorar 

as condições necessárias ao nível das infraestruturas para que consigam comportar o número de 

pessoas que continua a chegar ao concelho de Odemira. ------------------------------------------------ ~ 
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 ----------- Referiu ainda que na apresentação efetuada pela Senhora Vereadora Deolinda Seno 

Luís foi alvitrada a intenção daquele Plano Municipal tornar o migrante num cidadão de pleno 

direito, no entanto, relembrou que em termos de recenseamento, a legislação não permitia que a 

população oriental exercesse o direito de voto. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda para o facto de na página número cinquenta e seis do documento em 

apreciação, não constar qualquer valor referente ao número de atestados de residência emitidos 

a cidadãos estrangeiros pela Junta de Freguesia de São Teotónio no ano transato. ------------------  

 ----------- Por último, relembrou que a implementação da bolsa de trabalhadores era uma medida 

bastante interessante e permitia a partilha de recursos humanos entre as empresas consoante as 

necessidades de mão-de-obra. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que perguntou se as empresas agrícolas não eram 

obrigadas a transmitir os dados às entidades, designadamente quanto ao número de 

trabalhadores que se encontram em cada exploração. Relativamente ao alojamento dos 

trabalhadores, referiu que era do conhecimento geral a existência de sobrelotação no 

arrendamento de casas a trabalhadores agrícolas, pelo que perguntou que medidas estavam 

equacionadas pelo Município de Odemira para impedir esse facto, uma vez que as habitações 

estavam identificadas e conheciam os respetivos proprietários. ----------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Nádia Bértolo que congratulou o Município de Odemira pelo 

trabalho desenvolvido em torno daquela matéria, bem como pela apresentação efetuada pela 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís. Referiu ainda que o Plano mencionava medidas 

relativas ao rastreio de doenças sexualmente transmissíveis, no entanto, perguntou o que estava 

previsto ao nível da prevenção, porque o uso de contraceção não era aceite pela população 

migrante e por esse facto verificava-se um aumento do número de “gravidez não desejada”. -----  

 ----------- A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís reconheceu que podia existir uma maior 

participação por parte das empresas agrícolas, mas referiu que tem vindo a constatar-se uma 
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maior disponibilidade por parte daquelas empresas em colaborar com o Município de Odemira 

e em financiar programas sociais, no âmbito do “Ser Responsável“. Quanto ao alojamento dos 

trabalhadores, referiu que no primeiro Plano Municipal existiam algumas medidas referentes a 

essa temática, mas essa matéria está atualmente a ser alvo de apreciação no âmbito de um 

Grupo de Trabalho constituído a nível regional, onde estão representadas as entidades de tutela, 

e por esse motivo no presente Plano Municipal essa matéria foi retirada. ----------------------------  

 ---------- Quanto ao recenseamento eleitoral, informou que a legislação eleitoral estabelece em 

função de cada ato eleitoral, as nacionalidades que poderão participar na votação, no entanto, 

lançava o repto aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia para verificarem a 

possibilidade de recensear os cidadãos quando emitem os atestados de residência. Informou 

ainda que a Junta de Freguesia de São Teotónio não tinha enviado os dados relativos aos 

atestados de residência emitidos no ano transato e por esse facto não constam do Plano.----------  

 ----------  Relativamente à implementação da bolsa de trabalhadores informou que a medida 

estava no primeiro Plano Municipal, proposta pelas empresas agrícolas, no entanto a sua 

execução revelou-se frustrada, porque as próprias empresas na fase de indicaram os 

trabalhadores para a bolsa, não colaboraram. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referiu que a sobrelotação das habitações era uma matéria de saúde 

pública e o Município de Odemira apenas poderia sensibilizar para essa questão, porque não 

tinha competência, nem autoridade para intervir, podendo apenas essa ação ser efetuada pela 

Delegada de Saúde ou pelo Tribunal. Informou ainda que as empresas agrícolas apenas têm de 

fornecer os dados às entidades públicas que tutelam os fluxos migratórios (o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras e a Autoridade para as Condições do Trabalho). --------------------------  

 ---------- Informou ainda que o Município de Odemira estabeleceu um protocolo com a 

Associação de Planeamento Familiar de Évora que disponibiliza a visita periódica de carrinhas 

de rastreio às explorações agrícolas, no entanto reconhece que existem questões culturais que 
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provocam barreiras (dando como exemplo a vacinação) que tem de ser trabalhadas, 

designadamente através de implementação de programas específicos, no âmbito do Ministério 

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

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

sobrelotação das habitações não está legislada, pelo que nestas situações tem de imperar o bom 

senso e equidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que relativamente à sobrelotação das habitações, 

considerou inaceitável a realidade existente que confere matéria de saúde pública e lamentou 

que nos lares de idosos estejam a negar a presença de mais um idoso, por questões de controlo 

de infeções, e depois permitam a existência de habitações onde residem mais de vinte pessoas. -  

 ----------- Por último, considerou que em matéria de Saúde o Plano Municipal ficou um pouco 

aquém, não só em relação à atuação imediata, mas também em relação à prevenção. --------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que aquele Plano 

Municipal não era a solução para todos os problemas existentes no concelho sobre aquela 

matéria. O Plano tinha objetivos muito precisos e reunia o esforço das entidades que por um 

lado têm a obrigação de intervir e por outro têm a vontade de participar. Relembrou que estava 

em causa um setor da atividade económica com muitas especificidades, relembrando que a 

agricultura tem um Ministério próprio no Governo e manteve as Direções-Gerais e Regionais 

pelo país. Informou ainda que nas reuniões do Grupo de Trabalho sobre aquela matéria se 

constata a ideia de que a agricultura é uma atividade extramunicipal e essa mentalidade 

continua em algumas entidades e empresários agrícolas. ------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, informou que alojamento dos trabalhadores agrícolas era uma 

preocupação sentida pelas entidades e estava a ser debatida no âmbito do Grupo de Trabalho do 

Mira. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Por último, referiu que o problema era complexo e tinha de ser resolvido com a 
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colaboração de todas as entidades. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro 

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

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

verbal: “A abstenção tem a ver com o facto de o documento ser muito extenso e o prazo de 

entrega para leitura ser reduzido, a semelhança do que aconteceu com o Relatório do 

Clim.Adapt. Não conheço o mérito da proposta e por isso não me vou pronunciar.” --------------  

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

 ---------- Ponto seis: ACORDOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 

2018/2019: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta reunião, para autorização do compromisso plurianual: -----------------  

 ---------- “14 - ASSUNTO N.º 0477-2018 - ACORDOS DE FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES NO ANO LETIVO 2018/2019 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3422-2018, datada de 08 de agosto de 2018, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que o Município de Odemira 

tem vindo a aderir, desde o seu início, ao Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, porque entende que importa 

“garantir a todas as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico uma refeição 

equilibrada”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que devido à necessidade em fornecer 

refeições em grande número, em locais tão distintos e em diferentes condições, torna-se 

necessário proceder à celebração de Protocolos de Colaboração para fornecimento de refeições 
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aos alunos do ensino Pré-escolar e primeiro Ciclo de ensino básico do concelho, com diversas 

entidades do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face ao exposto, propõe-se nos termos das alíneas u) e hh) do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a aprovação das minutas dos Protocolos de Colaboração para o 

fornecimento de refeições aos alunos da educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico 

do concelho, a celebrar com a Junta de Freguesia de Vale Santiago, com o Agrupamento de 

Escolas de São Teotónio, com as Casas do Povo de Relíquias, São Martinho das Amoreiras e 

de São Luís, com o Instituto Nossa Senhora de Fátima, Jardim de Infância Nossa Senhora da 

Piedade, Sociedade Recreativa S. Teotoniense e com a Associação Humanitária D. Ana 

Pacheco e, bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar os documentos em representação do Município de Odemira, bem 

como a sua remessa à Assembleia Municipal para a autorização do compromisso plurianual. ----  

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

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

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

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do 

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

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

 ----------- Antes de se passar para o tratamento dos dois assuntos seguintes, o Senhor Pedro 

Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, declarou impedimento por pertencer à Associação 

em causa não podendo participar na apreciação e deliberação, o qual foi aceite, tendo o referido 

membro saído de sala. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto sete: PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO 

E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do 

compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “9 - ASSUNTO N.º 0467-2018 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR ----------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3446-2018, datada de 09 de agosto de 2018, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que considerando que o 

Município de Odemira, através da assinatura do Acordo de Colaboração celebrado com a 

Direção Geral dos Estabelecimentos escolares/ Direção de serviços do Alentejo e o Instituto de 

Segurança Social, de harmonia com a Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, o Decreto-Lei nº 147/97, 

de 11 de Junho e o Protocolo de Cooperação celebrado em 28 de Julho de 1998, entre o 

Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, vê reguladas as condições relativas à sua participação no 

Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar;  -------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a adesão ao programa implica que seja preferencialmente o 

Município quem assegure a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), 

conforme despacho n.º 9265-B/2013, ou seja, as atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário de 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades e que a 

Administração Central se compromete a apoiar financeiramente o funcionamento dos 

estabelecimentos abrangidos, de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças 

a uma educação pré-escolar de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das 
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respetivas famílias; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando, que a TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres das 

Crianças e Jovens pretende desenvolver um trabalho ao nível da educação não formal, através 

da produção, promoção e divulgação de atividades culturais, artísticas, recreativas, 

pedagógicas, cientificas, ambientais e desportivas, que possam contribuir para um salutar e 

benéfico aproveitamento e utilização dos tempos livres e que por essa razão será uma mais-

valia em constituir-se como parceira do Município na concretização de diversos projetos, nos 

domínios descritos supra; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, face ao exposto e em conformidade com a alínea u) do Artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração 

supra, a celebrar com a TIC-TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres das 

Crianças e Jovens, que prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor total de 281.589,30€ 

(duzentos e oitenta e um mil quinhentos e oitenta nove euros e trinta cêntimos) para o período 

entre setembro de 2018 e julho de 2019 e, bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do 

Município de Odemira, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para a autorização do 

compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta e um membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto oito: ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO 

E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do 

compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0507-2018 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR -------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3700/2018, datada de 03 de setembro de 2018, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta que após a 

aprovação do Protocolo de Colaboração para assegurar a oferta das atividades de animação e de 

apoio à família (AAAF), celebrado com a TIC TAC – Associação para a Promoção dos 

Tempos Livres das Crianças e Jovens, verificou-se que o número de alunos matriculados no 

Jardim de Infância de S. Teotónio aumentou e que, no Jardim de Infância de Vila Nova de 

Milfontes, a abertura da 5ª sala só foi aprovada a 21 de agosto pela DGEstE e comunicada ao 

Município, pela Diretora do Agrupamento, no dia 27, bem como o número de alunos que 

entretanto se matricularam nas AAAF’s nos JI’s de Bicos e S. Luís, implicam a necessidade de 

colocar mais um recurso humano em cada um daqueles Jardins de Infância. ------------------------  

 ---------- Face ao exposto e em conformidade com a alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a aprovação da minuta da Adenda do Protocolo de 

Colaboração para a Componente de Apoio à Família, no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-Escolar, a celebrar com a TIC-TAC – Associação para a Promoção 

dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, no valor total de 41.045,22€ (quarenta e um mil 

quarenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos) para o período entre setembro de 2018 e julho 

de 2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Propõe-se ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do Município, bem como que 

seja remetido à Assembleia Municipal para aprovação. Esta despesa tem repercussão no PAM 

2018/A/11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando 

estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----------- Voltou a entrar na sala o Senhor Pedro Gonçalves. -------------------------------------------  

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

 ----------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

onde será dada a continuidade do tratamento do ponto número três do Período Antes da Ordem 

do Dia, bem como aos pontos números um, cinco, nove e dez do Período da Ordem do Dia. -----  

 ----------------------------------- 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 
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deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião era uma hora e cinquenta minutos do dia vinte e nove de setembro do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 --------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

  

 --------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


