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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

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

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

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

sessão ordinária de novembro 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: Renovação da suspensão do mandato, por novo período de seis meses, do 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, Cláudio José dos Santos Percheiro: apreciação nos 

termos do n.º 5 do artigo 77.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro que alterou e republicou a 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

realizada no dia 28 de setembro de 2018; ------------------------------------------------------------------  

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

realizada no dia 12 de outubro de 2018. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Apreciação de Expediente. ---------------------------------------------------------  

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

 --------------------------- III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------  
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 ----------- Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

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

 ----------- Ponto dois: Proposta n.º 18/2018 P - Fixação da Derrama para 2018: apreciação e 

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

 ----------- Ponto três: Proposta n.º 19/2018 P - Participação do Município no IRS – Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2019: apreciação e 

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

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 20/2018 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação 

das taxas para vigorar em 2018 (a liquidar em 2019): apreciação e deliberação. --------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta n.º 21/2018 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

(TMDP) - Fixação de taxa para vigorar em 2019: apreciação e deliberação. -------------------------  

 ----------- Ponto seis: Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de 2019: apreciação e 

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

 ----------- Ponto sete: Proposta n.º 24/2018 P - Subscrição do capital social da AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo, S.A.: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Proposta de revogação do Plano de Pormenor da Algoceira: apreciação e 

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

 ----------- Ponto nove: Proposta de Projeto de alteração ao Regulamento de Urbanização e 

Edificação do Município de Odemira (RUEMO) para incluir as Normas Técnicas para 

instrução de processos de operações urbanísticas em formato digital: apreciação e deliberação. -  

 ----------- Ponto dez: Segunda Adenda ao Protocolo de Colaboração para a Componente de 

Apoio à Família, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar: 

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

 ----------- Ponto onze: Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Odemira e a 

Rota Vicentina - Associação Para a Promoção do Turismo Natureza na Costa Alentejana e 
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Vicentina: Autorização do Compromisso Plurianual. ----------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: Aquisição de eletricidade para instalações do Município de Odemira 

alimentadas em Baixa Tensão Normal e para iluminação pública, ao abrigo de Acordo Quadro 

celebrado pela CC-CIMAL: Autorização do Compromisso Plurianual. ------------------------------  

 ---------- Ponto treze: Transportes Escolares - Ano Letivo 2018/2019: Autorização do 

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

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

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e dois 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, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de 

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

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

Caetano Lampreia, João Palma Quaresma, José Guerreiro da Silva Mendes (Secretário da Junta 

de Freguesia de São Teotónio, em substituição do Senhor Dário Filipe Conceição Guerreiro, 

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

Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Rita Isabel da Costa 

Lourenço Dias, Tânia Filipa Guerreiro Ramos, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar 

Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo, e a ausência dos Senhores Francisco Manuel 

Silva Martins e Manuel da Silva Cruz. ---------------------------------------------------------------------  

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

Guerreiro da Silva Mendes que se encontra a substituir nos termos da lei o Senhor Dário Filipe 
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Conceição Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio; bem como, à Senhora 

Tânia Filipa Guerreiro Ramos que, nos termos dos artigos 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 

encontra a substituir a Senhora Ana Sofia Pacheco Soares, eleita pelo Partido Socialista. ---------  

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

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

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

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

Campos Marreiros Cardoso, 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 dos Membros da Assembleia Municipal nas sessões ou 

reuniões anteriores verificou-se que não se registaram faltas injustificadas à primeira reunião da 

sessão ordinária de setembro realizada no dia vinte e oito de setembro do corrente ano e à 

segunda reunião da sessão ordinária de setembro realizada no dia doze de outubro 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 Terceira Adenda ficará arquivada no maço de 

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

 ----------- Por último, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à apreciação dos 
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presentes, nos termos do número dois do artigo quinquagésimo da Lei número setenta e cinco, 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, a inclusão de mais um assunto na Ordem de 

Trabalhos. Nesse sentido, foi deliberado, 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, incluir como décimo quarto ponto 

do Período da Ordem do Dia o assunto: “Designação de uma pessoa de entre os cidadãos 

eleitores para a composição da Comissão Alargada, da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens do Concelho de Odemira”. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 1. António João Afonso, residente em Vila Nova de Milfontes, que relativamente ao 

“quiosque/bar de Praia do Almograve” informou que desde o ano de dois mil e dezassete vem 

demonstrando interesse em explorar o estabelecimento, porque tem negócio similar no 

Almograve. Nessa conformidade, indagou junto da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve, da Câmara Municipal de Odemira, da Sociedade Polis Litoral Sudoeste e da 

Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Alentejo como 

poderia habilitar-se à exploração daquele espaço e, depois de ter percorrido aquelas entidades, 

foi informado pela última - a treze de novembro do referido ano - que o espaço era da inteira 

responsabilidade da Câmara Municipal de Odemira. Informou, ainda, o munícipe que, após 

contactar os serviços do Município sobre o assunto, foi novamente informado que não existia 

qualquer definição ainda para o espaço, mas logo que houvesse uma decisão seria informado, 

lamentando que até à data nada lhe tivesse sido comunicado. ------------------------------------------  
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 ------------ Lamentou, ainda, que das conversas que teve com o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal (ocorrendo a última no dia dez de junho do corrente ano, durante o evento “Brisas 

do Atlântico”, no Almograve) não tivesse sido informado da intenção que a Câmara Municipal 

já tinha relativamente ao espaço em causa e referiu que foi com surpresa que poucos dias 

depois tomou conhecimento do Protocolo celebrado com a Associação Casas Brancas, para 

exploração do estabelecimento. Referiu, ainda, que a justificação daquele procedimento está 

publicada no Jornal Mercúrio, onde era referido que a obra de requalificação do espaço apenas 

tinha ficado concluída em junho do ano de dois mil e dezoito e não teria havido tempo para 

efetuar a atribuição do estabelecimento por outras vias. Sobre esta justificação o munícipe 

relembrou que o contrato por ajuste direto para a requalificação daquele espaço foi celebrado 

no dia quatro de maio do ano de dois mil e dezassete entre o Município de Odemira e a 

empresa A.C.Nunes, Sociedade Unipessoal, Lda., pelo valor de sessenta e nove mil cento e 

noventa euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de sessenta dias, pelo que 

questionou de quem era a responsabilidade pelo facto de a obra apenas ter ficado concluída um 

ano depois. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Informou, igualmente, que solicitou ao Município de Odemira a consulta do 

Protocolo em causa celebrado com a Associação Casas Brancas, tendo esta apenas sido 

autorizada no dia anterior (vinte e dois de novembro) e não lhe foi permitido fotografar ou 

fotocopiar o documento. Manifestou a sua discordância porque considerava que o Protocolo 

deveria ser público. Esclareceu que considera que o Protocolo (que poderá ser renovável por 

mais um ano) apenas beneficiava a Associação Casas Brancas que tinha apenas a obrigação de 

manutenção das casas de banho, não constando qualquer referência ao pagamento de água, de 

eletricidade ou de nadadores-salvadores. Disse que, no seu entender e tendo em conta os 

pressupostos do Protocolo, tinha sido de “bom senso” que o mesmo tivesse sido estabelecido 

com uma associação humanitária ou desportiva do concelho. ------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente solicitou esclarecimentos sobre os seguintes procedimentos por ajuste 

direto efetuados pelo Município de Odemira: -------------------------------------------------------------  

 -----------  - foi celebrado no dia dois de janeiro do ano de dois mil e dezassete um contrato 

com a empresa Visualforma, Lda. para aquisição de um banco com pala para o Balcão Único 

Quiosque de Vila Nova de Milfontes, pelo valor de oito mil e cem euros, com prazo de 

execução de vinte dias, mais até à data continua por executar. -----------------------------------------  

 -----------  - foi celebrado no dia vinte e três de fevereiro do ano de dois mil e dezoito um 

contrato com a empresa Cromogravura Íris, Lda. para aquisição de medalhas de mérito, pelo 

valor de catorze mil euros acrescido de IVA, com prazo de execução de noventa dias. Face ao 

valor da aquisição considerou que se tratava de um exagero e perguntou se existiam assim 

tantas pessoas com mérito no concelho. -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - foi celebrado no dia dezanove de fevereiro do ano de dois mil e dezoito um 

contrato com a empresa Logoframe – Consultoria e Formação, Lda. para aquisição do serviço 

de elaboração do Plano Municipal para a Integração de Migrantes, pelo valor de oito mil e cem 

euros, com prazo de execução de cento e oitenta dias. Sobre este assunto perguntou se o estudo 

contemplava a indicação do número de migrantes que se encontram no concelho, que tipo de 

contratos têm e em que condições vivem. Alertou ainda para o aumento gradual de cidadãos 

migrantes no concelho, residindo em locais com poucas ou nenhumas condições (em 

mercearias, cafés, restaurantes e garagens) e considerou que a maioria não pretende ser 

integrada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------- Por último, referiu que os contratos em epígrafe estavam publicitados na página do 

Governo, não eram ilegais, mas considerava-os “imorais”. ---------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que reconheceu que o munícipe 

deveria ter recebido uma informação subsequente sobre as questões colocadas em relação ao 

apoio balnear do Almograve. Informou ainda que o espaço em causa está inserido na praia do 
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Almograve, cuja posse do terreno é privado e provada a sua titularidade mesmo na área do 

Domínio Público Marítimo, pelo que qualquer solução para “Apoio de Praia” que venha a ser 

previsto no Plano de Ordenamento da Orla Costeira para o local envolve o direito de 

construção do proprietário, não sendo um direito público. Perante aquele contexto e prevendo-

se morosidade na concretização daquele Apoio de Praia, a Câmara Municipal de Odemira 

decidiu efetuar a beneficiação do balneário existente naquele local há mais de trinta anos, que 

se encontrava bastante degradado e com problemas estruturais na cobertura, que obrigaram a 

um concurso adicional ao concurso referido pelo munícipe que veio atrasar a conclusão da 

obra. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a obra respeitou as áreas já 

edificadas, tendo sido afetado um espaço já existente para implantação de um pequeno bar, e 

relembrou que se tratava de apoio balnear provisório e não de um Apoio de Praia e por isso as 

obrigações legais, quanto a concurso de concessão e de colocação de nadadores-salvadores, não 

se colocavam. No presente caso, o apoio balnear tinha como objetivo principal o acesso às 

casas de banho durante a época balnear, uma vez que aquela praia era bastante utilizada, quer 

por banhistas quer por frequentadores da Rota Vicentina e não tinha qualquer tipo de apoio.  ----  

 ------------ Em relação aos ajustes diretos referidos pelo munícipe, informou que no Município 

de Odemira existe uma determinação do respetivo Presidente que refere que qualquer ajuste 

direto carece da consulta obrigatória a três entidades. Relativamente à aquisição de medalhas de 

mérito informou que se tratava do segundo aprovisionamento desde que o Regulamento 

Municipal de Atribuição de Medalhas foi aprovado. Relembrou ainda que entre as medalhas 

atribuídas pelo Município existem as de Honra que são de ouro, o que acresce no custo de 

aquisição, e apenas tinham sido atribuídas a quatro cidadãos, sendo que o valor de aquisição 

corresponde ao valor de mercado. Em relação à aquisição da elaboração do Plano Municipal 

para a Integração de Migrantes, informou que o objetivo do mesmo era a salvaguarda de 

algumas situações descritas, envolvendo as entidades no processo de a integração e 
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acolhimento dos cidadãos, durante a sua estadia no concelho. Informou ainda que o Plano era 

financiado em noventa e cinco por cento pela entidade nacional. --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vereador Ricardo Cardoso que informou que os Balcões Únicos 

Quiosque de Colos, Sabóia, São Teotónio e de Vila Nova de Milfontes foram adquiridos com 

base numa candidatura efetuada pelo Município de Odemira ao Projeto de Modernização 

Administrativa, com um financiamento na ordem dos noventa por cento. Referiu ainda que na 

altura não equacionaram a necessidade dos equipamentos possuírem zona de descanso e 

sombreado, no entanto verificou-se essa necessidade em Vila Nova de Milfontes e, para esse 

efeito, foi celebrado o contrato referido pelo munícipe. Informou ainda que o atraso na 

conclusão da obra deveu-se a erros na medição da responsabilidade do fornecedor que obrigou 

a nova conceção do equipamento contratado, prevendo-se a sua colocação brevemente. ----------  

 ----------- 2. António Filipe, residente em São Luís, veio reiterar a preocupação exposta na 

sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em Vila Nova de Milfontes, a propósito do 

cheiro a esgoto existente na rua na zona histórica daquela localidade. Relembrou que na 

referida sessão foi informado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal que o problema 

relacionava-se com situações de esgotos ligados à rede de pluviais. Lamentou que a situação 

ainda perdurasse, com todos os constrangimentos para a população e para quem visitava a 

localidade, agravada com o facto de aqueles esgotos estarem a desaguar no rio. Nesse sentido, 

perguntou porque não era efetuada a ligação daquelas redes pluviais à Estação de Tratamento 

de Águas Residuais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que na sequência da execução da obra de abastecimento de 

água entre o Galeado e São Luís, foi necessária a colocação da respetiva conduta e nessa 

conformidade estavam a alcatroar novamente a estrada, porém alertou para o facto de o piso já 

estar a abater, pelo que questionou se o Município de Odemira estava a fiscalizar a obra. --------  

 ----------- Em relação à questão sobre a requalificação Urbana de Vila Nova de Milfontes o 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que tinha sido efetuado um levantamento e 

foram identificadas as situações onde as ligações das redes de saneamento estavam incorretas, 

no entanto, relembrou que estavam em causa ligações no interior de lotes privados e apesar de 

algumas terem sido resolvidas, outras mantêm-se, pese embora tivessem sido notificados os 

respetivos proprietários para efetuarem as ligações corretas. Informou ainda que o Município 

de Odemira efetua a ligação da rede pluvial à rede de esgoto apenas por uma questão de 

salvaguarda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, relativamente à obra em curso na estrada municipal entre o Galeado e 

São Luís, cujo projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, 

informou que, por regra, as intervenções não têm duas fiscalizações, estando a AgdA, S.A. a 

fiscalizar, sendo responsabilidade da empresa a reposição da estrada nas mesmas condições que 

se encontrava e de manter uma fiscalização permanente. No entanto, iria transmitir à AgdA, 

S.A. a preocupação apresentada. ----------------------------------------------------------------------------     

 ------------ 3. Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, perguntou se já havia 

alguma previsão para a reparação da zona de estacionamento provisório em Vila Nova de 

Milfontes, referindo que atualmente estava “um completo lamaçal”. Referiu ainda que a 

calçada colocada no âmbito da obra de requalificação urbana de Vila Nova de Milfontes estava 

a abater ou a levantar em algumas zonas. Disse também que a inclinação das ruas em 

determinados locais criava “autênticas piscinas” quando chovia. --------------------------------------  

 ------------ Por último, alertou para o estado do muro de suporte junto ao Castelo de Vila Nova 

de Milfontes para a Avenida Marginal, que se encontrava com fissuras e com abate devido ao 

peso da terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que se previa a 

conclusão do projeto do parque de estacionamento de Vila Nova de Milfontes no próximo ano, 

no entanto, uma vez que se encontra inserido em área de Plano de Pormenor não tinha uma 
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previsão para a respetiva execução. Quanto às obras de requalificação urbana de Vila Nova de 

Milfontes informou que iria efetuar um levantamento das situações incorretas e notificar a 

Sociedade Polis e o empreiteiro para as respetivas correções, no âmbito da garantia da obra. ----  

 ----------- Relativamente à situação descrita do muro junto ao Castelo de Vila Nova de 

Milfontes informou que iria solicitar a sua verificação por parte dos serviços municipais. --------  

 ----------- 4. Fernanda Marques Pinto, residente em São Luís, agradeceu à Câmara Municipal e 

à Junta de Freguesia de São Luís pelo trabalho efetuado junto das Infraestruturas de Portugal, 

S.A. para que fosse reparada a estrada nacional número cento e vinte entre Odemira e São Luís.  

 ----------- Referiu ainda que a construção da conduta de água para abastecimento a São Luís 

tinha igualmente sido uma grande conquista para a população daquela localidade, no entanto 

reiterou a preocupação apresentada pelo senhor António Filipe em relação ao abatimento da 

estrada, bem como à forma como está a ser colocada a conduta. Questionou também se a 

tubagem preta que estava a ser colocada ao longo da conduta era para colocação de fibra óptica.   

 ----------- Por último, informou que tinha adquirido um terreno na Garatuja, na Freguesia de 

São Luís, que tinha um furo de captação, sobre o qual tinha sido feita pela antiga proprietária 

um acordo verbal para uso da Câmara Municipal com a contrapartida de lhe ser fornecida 

gratuitamente água. Disse ainda que pelo facto de o furo estar a ser utilizado não poderia fazer 

captação de água para benefício próprio e no verão teria de regar a horta com a água da rede 

pública. Informou também que já tinha exposto o assunto à Câmara Municipal de Odemira que 

informou que a responsabilidade sobre aquela matéria era da AgdA - Águas Públicas do 

Alentejo, S.A.. Nesta conformidade, considerou que se o acordo verbal estabelecido não fosse 

mantido, seria justo que o Município fosse facilitador da resolução do problema junto da 

referida empresa. Perguntou, ainda, se após a conclusão da obra de abastecimento de água a 

São Luís aquele furo poderia ser liberado para utilização própria. -------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a tubagem 
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preta que estava a ser colocada na obra referente ao abastecimento de água a São Luís era 

destinada ao sistema de comunicações entre os depósitos intermédios. Quanto à questão do furo 

referiu que não respondia por compromissos anteriormente estabelecidos na Câmara Municipal 

que não estivessem escritos e, bem assim, informou que não concordava que se estabelecessem 

acordos para fornecimento a título gratuito de água por compensação da exploração de furos. 

Disse ainda que o furo tinha sido cedido à AgdA, S.A. para exploração, pelo que caberá àquela 

empresa informar se pretende manter o furo sob reserva após a conclusão da obra em curso que 

irá abastecer São Luís. ----------------------------------------------------------------------------------------   

  ----------- 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: RENOVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO MANDATO, POR NOVO 

PERÍODO DE SEIS MESES, DO ELEITO PELA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 

UNITÁRIA, CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS PERCHEIRO: APRECIAÇÃO NOS TERMOS 

DO N.º 5 DO ARTIGO 77.º DA LEI N.º 5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO QUE ALTEROU E 

REPUBLICOU A LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO: ------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o pedido de renovação da suspensão de mandato de membro da 

Assembleia Municipal, pelo período de mais seis meses, apresentado pelo Senhor Cláudio José 

dos Santos Percheiro, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que ficará arquivo no maço 

de documentos da presente sessão. O citado pedido foi enviado por escrito nos termos do 

número dois do artigo setenta e sete da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de 

janeiro, que alterou a Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

setembro, e deu entrada na Assembleia Municipal no dia oito de novembro do corrente ano. ----  

 ----------- O pedido de renovação da suspensão em causa foi devidamente apreciado, tendo a 

Assembleia Municipal tomado do devido conhecimento. A substituição do referido membro 
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ocorrerá após o términus do primeiro período de suspensão de seis meses e antes da realização 

da próxima sessão/ reunião da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------  

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

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO 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 quinze 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, um voto a favor do membro 

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

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 SETEMBRO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA DOZE DE OUTUBRO 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 quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 
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votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, cinco 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. -------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agendada para o próximo dia treze de dezembro a Sessão Extraordinária sobre a “Atividade 

agrícola na área de Perímetro de Rega do Mira e Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina”, a Mesa da Assembleia Municipal entendia que não seria de todo conveniente 

serem apresentados na presente sessão documentos relacionados com essa temática, não 

obstante as bancadas serem livres de apresentarem o que entendessem. ------------------------------  

 ----------- Seguidamente, informou que conforme acordado na última sessão, as intervenções no 

presente ponto da Ordem de Trabalhos seriam efetuadas por bancada, com limitação de tempo, 

tendo-se registado as seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------  

 ----------- A) BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA ------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da junta de Freguesia de Vila 
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Nova de Milfontes, que apresentou a seguinte Proposta de Congratulação: --------------------------   

 ------------------------------- “PROPOSTA DE CONGRATULAÇÃO -------------------------------  

 ----------- ABANDONO DO PROJETO DE PROSPEÇÃO DE PETRÓLEO AO LARGO DE 

ALJEZUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos na Assembleia Municipal de Odemira congratulam-se com a decisão do 

consórcio ENI/GALP ter abandonado o projeto de Prospeção de Petróleo ao Largo de Aljezur.  

A decisão foi tomada de forma voluntária, anunciada pelo Presidente da GALP, Carlos Gomes 

da Silva, após três pedidos de prolongamento do prazo, tendo este último o término em janeiro 

de 2019 e não podendo ser mais renovado. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta foi uma causa que uniu desde o primeiro momento e de forma unânime a 

Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Odemira. Denunciou-se a incoerência de aceitar 

uma exploração de petróleo sem consulta prévia às entidades locais, sem estudos de avaliações 

dos impactos económicos, sociais e ambientais numa zona protegida com valores ambientais 

únicos a nível europeu, com espécies protegidas por diretivas comunitárias e com regimes de 

proteção muito exigentes para as populações em plena frente de Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira agiu sempre a favor do superior interesse do seu 

território e da população, tendo em março de 2018 entreposto uma Providência Cautelar para 

travar o processo de prospeção de petróleo ao largo de Aljezur. Em agosto deste ano, também o 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deferiu a providência cautelar interposta pela 

Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) para travar o furo de prospeção de petróleo, 

previsto iniciar-se em setembro. Perseverança não faltou em torno desta causa e acabou por 

vencer a salvaguarda de um território que gera riqueza para a economia nacional através da 

agricultura e do turismo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, os eleitos desta Assembleia Municipal registam com agrado e esperam ver 
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cumpridas as declarações do Presidente da GALP sobre estratégia da empresa para o futuro, ou 

seja, “abrir caminhos no campo da mobilidade sustentável, a apostar na competitividade e na 

eficiência energética e ambiental das refinarias bem como reforçar progressivamente a aposta 

nas fontes de energia de base renovável em regime de mercado. --------------------------------------  

 ------------ Odemira, 23 de novembro de 2018 -------------------------------------------------------------  

 ------------ Os Eleitos na Assembleia Municipal de Odemira”. ------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que se congratulo com aquela decisão e, bem 

assim, realçou a posição correta do Município de Odemira relativamente àquele assunto. --------   

 ------------ Interveio o Senhor Nuno Góis que também se congratulou com aquela decisão e 

agradeceu aos munícipes, ao Município de Odemira e a todos aqueles que lutaram para que o 

furo não acontecesse e, bem assim, lamentou a posição tomada a nível do poder político 

central. Por último, relembrou que o processo de recurso interposto em Tribunal pelo 

Ministério do Mar não tinha sido retirado e ainda não existia nada de oficial, quer da GALP 

quer da ENI, a indicar que não iriam fazer o furo, pelo que considerou que deviam continuar 

atentos àquela situação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da presente Proposta, 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- B) BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA -----------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Nuno Góis que informou que a presente sessão era ordinária, no 

entanto na Agenda Cultural deste mês vinha mencionada que a sessão ordinária se realizava no 

dia trinta de novembro, sendo essa a data prevista desde o início do ano. Nessa conformidade, 
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perguntou se o público estivesse presente na sessão do dia trinta de novembro poderia intervir. 

Ainda em relação às sessões perguntou o ponto de situação do pagamento das senhas de 

presença dos membros da Assembleia Municipal às segundas reuniões das sessões, 

relembrando que as mesmas não estavam a ser liquidadas e essa questão tinha sido apresentada 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal há alguns meses. ------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente referiu que estavam na última sessão do corrente ano e com cerca de 

um ano decorrido do presente mandato e, por esse motivo, a bancada da Coligação 

Democrática Unitária iria colocar algumas questões relativas a propostas que integram o 

Programa Eleitoral do Partido Socialista, tendo em vista o seu acompanhamento, participação e 

cumprimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Cultura: “Lê-se no Programa Eleitoral do Partido Socialista concretizar novos 

edifícios públicos, nomeadamente o Arquivo Municipal, bem com o Programa Museológico “O 

Museu Somos Todos”. Em que fase estamos na concretização destas promessas?” ----------------  

 -----------  - Ambiente: “Encontramos no Programa Eleitoral do Partido Socialista divulgar e 

implementar o Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e implementar o 

Odemira Sustentável. O que consistem estes programas, quando e como serão 

implementados?” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Educação: “Encontramos no Programa Eleitoral do Partido Socialista promover 

Odemira junto das Universidades para a criação de uma resposta educativa a nível superior, 

nomeadamente em relação ao turismo e à agricultura. O que é que foi feito e propomos também 

as áreas de biologia e meio ambiente. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também consta no Programa Eleitoral do Partido Socialista projetar e concretizar o 

CRO - Centro de Recolha Oficial de Odemira. Em que fase estamos?” Sobre este assunto 

relembrou que existe uma proposta no Orçamento Participativo que colide com aquela 

promessa eleitoral. Referiu ainda que a nova legislação previa a sensibilização junto da 
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população escolar para as questões relacionadas com os animais em especial prevenir o 

abandono, pelo que perguntou se já tinham efetuado alguma ação naquele sentido, uma vez que 

as associações do concelho relacionadas com aquela área não tinha conhecimento de qualquer 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Referiu ainda que no Programa Eleitoral do Partido Socialista refere no que respeita 

à Assembleia Municipal de Odemira “reforçar a ideia de proximidade entre a Assembleia 

Municipal e os cidadãos. Estando todos de acordo com este princípio, mas tendo os eleitos do 

Partido Socialista votado contra a transmissão das sessões, sem que justificassem o porquê, e 

tendo já sido recebido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal um ofício da Comissão Pró 

Cidadania sobre o assunto, sem que tenha sido ainda recebida a respetiva resposta, 

perguntamos qual o seu pensamento sobre a transmissão das sessões da Assembleia 

Municipal.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Relembrou ainda que grande parte das sessões da Assembleia Municipal realiza-se 

em Odemira e a maioria da população do concelho não reside em Odemira e não tem meios de 

transporte para se deslocar até à sede do concelho para assistir às sessões, pelo que considerava 

que deveriam aumentar o número de sessões decentralizadas, independentemente da sua 

transmissão online, e que as Juntas de Freguesia não deviam suportar os custos com o 

fornecimento das refeições, devendo este ser da responsabilidade do Município de Odemira. ----  

 ------------ Por último, referiu que o site municipal relativo ao Orçamento Participativo estava 

“muito pobre”, com pouca explicação das propostas e inclusivamente não mencionava os 

valores das mesmas. Referiu ainda que muitas propostas apresentadas referem-se a obras cuja 

responsabilidade de execução deveria ser do Município de Odemira ou do Estado, 

considerando que estavam a desvirtuar a essência daquela iniciativa. Neste sentido, perguntou 

qual o intuito do Orçamento Participativo. ----------------------------------------------------------------  

 ------------ Seguidamente, apresentou a Proposta que seguidamente se transcreve na íntegra: -----  
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 --------------------------------------------- “PROPOSTA ---------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta a dimensão, dispersão e dificuldades de acesso no Concelho de 

Odemira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o envelhecimento crescente da população, a falta de transportes, o 

horário das Assembleias e a sua localização, maioritariamente em Odemira, distante portanto 

da grande maioria dos munícipes. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta a necessidade de aproximar e aprofundar a relação entre munícipes e 

a sua Assembleia democraticamente eleita. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- E, por fim, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico e a necessidade de 

transparência, já demonstrada, felizmente, por outros municípios, vimos hoje aqui propor a 

filmagem, transmissão e difusão das Assembleias Municipais. ----------------------------------------  

 ----------- Bem sabemos que esta proposta, ou bem parecida, foi o ano passado rejeitada por 

esta Assembleia com o voto contra do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda. No entanto, e 

um ano volvido, constatamos, quer pelo falta de justificação dada ao chumbo, quer através da 

proposta emanada pela Comissão Pró-Cidadania que, embora de forma tímida e ténue, começa 

também o PS Odemira a sentir esta necessidade e urgência de aproximar eleitores e eleitos. -----  

 ----------- Como estamos em crer que todos os Partidos aqui representados têm uma só face, 

propomos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aditar ao artigo 35º do capítulo II, Secção III, do Regimento desta Assembleia, o 

seguinte Artigo, “As reuniões da Assembleia Municipal devem ser filmadas, transmitidas e 

difundidas online pelos serviços do município, que devem manter os respetivos registos visuais 

e disponibilizá-los no sítio eletrónico da Assembleia Municipal, bem como nas plataformas 

eletrónicas da responsabilidade da CMO. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 23 de novembro de 2018 -------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU”. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Sobre este documento o Senhor Manuel Coelho relembrou que tinha sido feito um 

teste para transmissão da Assembleia Municipal Jovem que decorreu em Sabóia, que não 

correu bem, pelo que considerava que aquele assunto deveria ser mais aprofundado. Referiu 

ainda que também não estavam quantificados os custos para implementação daquela proposta. 

Por último, relembrou que os munícipes que vêm às sessões da Assembleia Municipal 

apresentam questões concretas sobre situações que os afligem e veem este órgão como um local 

para apresentar questões e não como um local de debate de ideias. Questionou ainda porque 

não equacionaram a transmissão das reuniões da Câmara Municipal. ---------------------------------  

 ------------ Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, relativamente à 

proposta apresentada, relembrou que também deviam ser acauteladas as questões relacionadas 

com a Lei de Proteção de Dados. Nessa conformidade, questionou se os proponentes tinham 

efetuado esse estudo e considerou que a proposta deveria ser quantificada. --------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que a proposta de transmissão das 

sessões da Assembleia Municipal foi também apresentada no âmbito do Direito de Oposição na 

apreciação da proposta de Orçamento Municipal para o próximo ano, constando no respetivo 

Relatório o adiamento da sua implementação por mais três anos, devido a questões relacionadas 

com a fibra óptica. Relembrou ainda que aquela proposta tem sido frequentemente referida por 

ele, inclusivamente no âmbito da Comissão Pró-Cidadania da Assembleia Municipal, e 

constantemente eram apontadas as dificuldades técnicas como obstáculo à sua concretização. 

Relembrou, porém, que na Freguesia de São Martinho das Amoreiras faziam transmissões 

online “no meio de um buraco na serra”. Nessa conformidade, questionou se havia ou não 

vontade do PS de Odemira em transmitir as sessões da Assembleia Municipal. ---------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Nuno Góis que considerou que, o que estava em causa, era a 

vontade política para concretizar a proposta, porque já tinha sido apresentada uma proposta 

idêntica no início do mandato que foi rejeitada sem qualquer justificação e até à data os eleitos 
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do Partido Socialista não fizeram nada, inclusivamente a solicitação enviada em março através 

da Comissão Pró-Cidadania, não obteve qualquer resposta. Nessa conformidade, considerou 

que os estudos seriam desnecessários tendo em conta que a proposta seria rejeitada. --------------  

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

das Amoreiras, que referiu que a gravação, armazenamento do filme e divulgação através do 

site do Município de Odemira representava custos que deviam ser quantificados. Informou 

ainda que o Município de Odemira não tinha falta de funcionários para efetuar aquele serviço, 

mas sim havia a necessidade de efetuar a capacitação deles para o efeito. ---------------------------  

 ----------- Referiu ainda que o teste realizado em Sabóia na Assembleia Municipal Jovem não 

correu bem devido às várias “quebras” da rede na banda larga. ----------------------------------------  

 ----------- Informou também que a transmissão que estava a ser efetuada na Freguesia de São 

Martinho das Amoreiras, referida pelo Senhor Pedro Gonçalves, era concretizada através de 

uma linha de fibra óptica da central telefónica de São Martinho das Amoreiras até ao Monte 

dos Folhados com tecnologia de ponta, a expensas do respetivo requerente. ------------------------  

 ----------- Por último, referiu que concordava com a transmissão das sessões, mas atualmente 

não estavam reunidas as condições para o fazer, pelo que iria votar contra, porque entendia que 

não era daquela forma que dignificavam a Assembleia Municipal. ------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor António Afonso que considerou que não deveriam “passar um 

cheque em branco” ao solicitar ao Município de Odemira a implementação de uma proposta, 

sem aferirem as possibilidades técnicas e os respetivos custos. Considerou ainda que o 

princípio de intenção de democratização do Órgão através das transmissões online aflorado na 

proposta era colocado em causa, porque a transmissão não conseguia chegar tecnicamente a 

toda a população, designadamente àquela que se encontra no interior do concelho, lamentando 

que essa preocupação não fosse considerada pelos proponentes. --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que manifestou o seu 
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agrado pelo facto das diversas forças políticas pretenderem juntar-se ao rumo seguido pelo 

Partido Socialista na gestão do Município de Odemira naquilo que são as políticas de abertura 

total à sociedade e de participação dos munícipes, no entanto considerou que quando eram 

indicados os exemplos praticados em outros municípios, também deviam replicar naqueles 

municípios os bons exemplos de Odemira, referindo-se especialmente à descentralização das 

reuniões/ sessões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, à apresentação públicas 

dos grandes projetos à população relacionados com trânsito, requalificações urbanas, entre 

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

 ------------ Considerou ainda que as decisões responsáveis tinham de estar baseadas em soluções 

técnicas exequíveis e em critérios e custos, porque as disponibilidades eram limitadas. -----------  

 ------------ Quanto à questão relativa ao que os eleitos do Partido Socialista tinham feito desde a 

rejeição da proposta apresentada pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária no início do 

mandato, referiu que efetuaram o teste na Assembleia Municipal Jovem, em Sabóia, que não 

funcionou bem, e têm estado a manter contactos com um operador de fibra óptica para que o 

Município de Odemira possa disfrutar daquela tecnologia, a qual permitirá ter as condições 

técnicas que atualmente não existem. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Considerou que também era importante averiguar o impacto que a transmissão online 

teria na presença do público nas sessões da Assembleia Municipal. -----------------------------------  

 ------------ Por último, felicitou os eleitos da Coligação Democrática Unitária por terem 

apresentado naquela sessão um conjunto de propostas do Programa Eleitoral do Partido 

Socialista e convidou-os a verificarem as propostas apresentadas no anterior mandato, para 

aferirem o elevado grau de execução das mesmas. -------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio novamente o Senhor Manuel Coelho que lamentou que os eleitos da 

Coligação Democrática Unitária dessem a entender que o Partido Socialista não pretendia a 

transmissão online das sessões, porque estaria a esconder algo e, bem assim, referiu que os 
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eleitos do Partido Socialista não tinham de provar nada, porque as posições tomadas nas 

sessões ficam registadas nas atas que são públicas. ------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou que existia uma certa inércia em 

relação à possível concretização daquela proposta e relembrou que, no Youtube, constava a 

publicação do debate com os candidatos à Câmara Municipal de Odemira nas últimas Eleições 

Autárquicas, pelo que entendia que o problema em relação à implementação da proposta em 

causa, não tinha a ver com questões técnicas, mas sim com a vontade política. Quanto às 

questões relacionadas com a Lei de Proteção de Dados considerou que as sessões podiam ser 

transmitidas em diferido, após terem sido salvaguardadas as autorizações dos intervenientes. 

Considerou por último que os custos não teriam um peso tão grande no Orçamento Municipal. -  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que informou que os eleitos do Partido Social 

Democrata tinham apresentado a proposta de transmissão online das sessões, no âmbito do 

Direito de Oposição na apreciação da proposta de Orçamento Municipal. Referiu ainda que 

compreendia as argumentações e as justificações técnicas apresentadas e não tinha dúvidas que, 

futuramente, seriam efetuadas as transmissões online e até através de videoconferência. No 

entanto entendia que eram “passos que tinham de ser dados com alguma moderação, porque 

conhecia algumas situações onde foram colocados problemas com a proteção de dados”. --------  

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

Nova de Milfontes, que considerou que, se não houvesse vontade do Executivo Municipal em 

implementar aquela proposta, não tinha sido efetuado o teste na Assembleia Municipal Jovem 

que falhou devido à capacidade e velocidade da internet. Por último, considerou que a 

aprovação daquela proposta, sem estarem salvaguardadas as condições para a implementar, iria 

com certeza originar no futuro protestos dos proponentes, devido ao incumprimento da mesma 

por parte do Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São 
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Martinho das Amoreiras, que referiu que estava contra a proposta porque no momento não 

estavam reunidas as condições para a implementar. Saudou ainda o Senhor João Quaresma por 

ser, na bancada da Coligação Democrática Unitária, o único eleito com a documentação para as 

sessões da Assembleia Municipal em suporte digital, porque os restantes membros que apoiam 

a transmissão online continuam a ter a documentação em papel, o que demonstrava incoerência 

com o futuro tecnológico. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da presente Proposta, a 

qual foi rejeitada por maioria, com dezoito votos contra dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

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

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

 ------------ Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relativamente ao 

agendamento da presente sessão informou que, na data em que a Agenda Cultura foi enviada 

para a gráfica, o dia da realização da sessão ordinária de novembro mantinha-se o inicialmente 

previsto. Porém, de acordo com a informação prestada pela Divisão de Gestão Interna do 

Município de Odemira, as deliberações sobre o Orçamento e Grandes Opções do Plano, bem 

como sobre os impostos municipais, tinham de ser comunicadas superiormente até ao final do 

presente mês, o que motivou a necessidade de antecipar a realização da sessão ordinária. 

Referiu ainda que aquela alteração foi publicitada no site do Município, bem como na Agenda 

Cultural digital e, era, ainda, do conhecimento de todos os membros da Assembleia Municipal 

através da respetiva convocatória.---------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que alertou para o mau cheiro proveniente da Fito-Etar de São Pedro, 

solicitando que fosse verificada a situação. Referiu que enviou vários ofícios ao Município de 
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Odemira (sem que tivesse obtido resposta) a alertar para a situação fitossanitária das árvores de 

grande porte (Planeias) que se encontram no centro do Largo Brito Paes. Referiu ainda que as 

árvores junto à Escola Damião de Odemira também deviam ser monitorizadas, porque já caiu 

uma (Mélia) que estava plantada no meio do passeio. Referiu ainda que, apesar de concordar 

com a reposição das árvores que caíam, naquela situação considerou que a nova árvore deveria 

ser plantada na zona de relva contígua ao passeio. -------------------------------------------------------  

  ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que iriam solicitar 

aos serviços municipais que fosse averiguada a situação fitossanitária das referidas árvores, 

porque não poderia garantir a segurança das mesmas sem uma análise técnica. ---------------------    

 ----------- Quantos às questões colocadas pelo Senhor Nuno Góis informou que o projeto do 

Arquivo Municipal estava concluído até ao final do corrente ano, segundo informação prestada 

pela equipa técnica que o está a elaborar e estima-se que o concurso seja lançado durante o 

próximo ano. Em relação ao Museu referiu que aguardavam a abertura de uma candidatura para 

financiamento do projeto que orça setecentos e cinquenta mil euros. ---------------------------------  

 ----------- Relativamente ao projeto ClimAdaPT.Local informou que este se encontrava em 

atualização e transformação para meio tecnológico para ser disponibilizado na plataforma do 

Município de Odemira. Informou, ainda, que estava a ser elaborada uma brochura para ser 

fornecida às entidades e escolas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Educação referiu que foram efetuados os contactos com as Universidades/ 

Politécnicos, mas ainda não tinham uma resposta concreta sobre a instalação de um Polo em 

Odemira. Referiu ainda que aquela foi uma iniciativa no âmbito da Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Litoral (CIMAL), onde foi acordado que cada Município deveria acolher a área de 

maior vocação territorial e por esse motivo o Município de Odemira propôs o Turismo e a 

Agricultura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Centro de Recolha Oficial de Odemira informou que estava a ser 
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elaborado o projeto de adaptação do atual edifício e através da CIMAL tinha sido aprovado a 

criação de um Centro Intermunicipal que apoiará aos cinco Municípios. -----------------------------  

 ------------ Por último, relativamente às questões sobre a participação e proximidade aos 

cidadãos, relembrou que a Assembleia e a Câmara Municipal têm efetuado várias sessões/ 

reuniões descentralizadas e, para além disso, o Município de Odemira tem vindo a efetuar 

várias sessões públicas para apresentação de projetos à população, relembrando a recentemente 

realizada em Sabóia, na Fábrica da Moagem. -------------------------------------------------------------  

 ------------ Quanto ao orçamento Participativo, referiu que os proponentes eram livres de 

proporem os projetos que entendessem, independentemente das propostas constantes em 

programas eleitorais, devendo aqueles projetos destinar-se a investimento e não a gastos 

correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------ Informou, ainda, que estava a analisar a resposta à solicitação da Assembleia 

Municipal para pagamento das senhas de presença dos membros às segundas reuniões das 

sessões ordinárias, porque tinha dois pareceres sobre o assunto, que eram contraditórios. ---------    

 ----------- C) BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA -----------------------------------  

 ------------ Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que referiu que no dia quatro de janeiro do 

corrente ano foi apresentado pelo Senhor Fernando Manuel Mendes Fialho, na reunião 

ordinária da Câmara Municipal, um abaixo-assinado para instalação de um crematório junto ao 

Cemitério de Odemira, do qual também foi subscritora. O referido abaixo-assinado foi para 

análise da Câmara Municipal para posteriormente ser submetido à apreciação da Assembleia 

Municipal. Uma vez que a Assembleia Municipal ainda não se pronunciou sobre o assunto, 

perguntou o ponto de situação do mesmo. -----------------------------------------------------------------  

 ------------ Sobre esta temática perguntou ainda para quando estava prevista a construção de 

uma Casa Funerária condigna na sede do concelho. Relembrou que a maioria dos velórios em 

Odemira decorre na Igreja de Santa Maria e com a diversidade cultural e religiosa existente no 
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concelho, considerava pouco ético e constrangedor para os enlutados que ocorressem em locais 

de culto de uma determinada religião, sendo as pessoas de outra. -------------------------------------  

 ----------- Alertou também para o estado do piso e especialmente das bermas do caminho de 

acesso ao cemitério em Odemira, referindo que o mesmo não tem passeios e está limitado por 

valetas que se tornam perigosas para quem se desloca a pé. Relembrou que, atualmente, aquele 

troço tinha um trânsito considerável porque se tornou um acesso preferencial ao 

Estabelecimento Prisional e às instalações da Santa Casa da Misericórdia. --------------------------  

 ----------- Por último, perguntou se estava a ser monitorizado o muro que sustenta o caminho 

(rampa) de acesso ao edifício da Biblioteca Municipal, uma vez que as pedras estavam a soltar-

se. Referiu também que aguardavam ainda a resposta ao Requerimento apresentado na segunda 

reunião da sessão ordinária de junho realizada no dia treze de julho do corrente ano. --------------  

 ----------- Manifestou ainda o seu agrado por ter recebido na caixa do correio o convite à 

população para participar na presente sessão da Assembleia Municipal e sugeriu que se tivesse 

igual procedimento para outros eventos de participação pública que ocorram no concelho, 

agendados pelo Município de Odemira, porque por vezes os eventos não eram 

convenientemente publicitados, o que inviabilizava a efetiva participação da população. ---------  

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

relativamente à proposta do Crematório em Odemira ainda não estava concluída. Quanto à 

Casa Funerária informou que a Capela da Santa Casa da Misericórdia de Odemira era, por 

vezes, utilizada para a realização de velórios de outras organizações religiosas e, bem assim, 

informou que já tinha reunido com Pároco de Odemira para aferir da possibilidade de reabilitar 

a zona onde decorrem os velórios na Igreja de Santa Maria.--------------------------------------------   

 ----------- Por último, informou que o caminho de acesso ao Cemitério em Odemira, no que 

respeita ao acesso de viaturas, estava em condições, mas reconheceu que o acesso pedonal tinha 

de ser beneficiado o mais brevemente possível. Quanto ao muro de suporte do edifício da 
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Biblioteca Municipal informou que iria solicitar aos serviços municipais que fosse efetuada 

uma verificação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- D) BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA -----------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que apresentou os documentos que 

seguidamente se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NO DOMÍNIO POSTAL E 

UNIVERSAL NOS CTT -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------ Os CTT são, atualmente, uma empresa inteiramente privatizada desde 2013, sendo 

Portugal o quinto país do mundo com correios integralmente privados; ------------------------------  

 ------------ Na Dinamarca e no Reino Unido as privatizações foram revertidas, devido ao mau 

desempenho de serviço, que se quer garantido e ao serviço de todos; ---------------------------------  

 ------------ Os CTT prestam um serviço público essencial, pelo que o Contrato de Concessão do 

Serviço Postal Universal se encontra adstrito às bases gerais para prestação do serviço previstas 

na lei. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ A venda de património, constitui uma pilhagem aos CTT, contrariando as obrigações 

estabelecidas no Contrato de Concessão, que excetua a possibilidade de alienação dos bens que 

pertençam ao domínio público ou privado do Estado; ---------------------------------------------------  

 ------------ A entrega diária de correio acabou em muitas localidades, sendo o serviço 

efetivamente prestado, nalgumas localidades, apenas uma ou duas vezes por semana, para 

desespero, p ex. de muitos e muitas pensionistas, devido ao atraso da entrega dos vales de 

pensões; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Foi violado o contrato de concessão na Base VII, uma vez que não se manteve a 

qualidade, continuidade e disponibilidade do serviço prestado pelos CTT; --------------------------  
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 ----------- Segundo a ANACOM, a empresa concessionária encontra-se a violar o contrato de 

concessão em quase metade dos indicadores de qualidade (5 de 11); ---------------------------------  

 ----------- Encontram-se previstos mais encerramentos de balcões dos CTT até ao fim deste 

ano, veja-se o caso de Ourique, dando-se primazia apenas ao Banco dos CTT, prevendo-se o 

despedimento de mais trabalhadores e passando o serviço a ser efetuado por lojas de comércio 

a retalho, papelarias, mercearias, entre outros, o que não garante a qualidade e eficiência do 

mesmo; --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi criado, no início do ano, um grupo de trabalho para estudo desta matéria, do qual 

ainda não foram apresentadas quaisquer conclusões; ----------------------------------------------------  

 ----------- O Estado pode rescindir a concessão “em casos de violação grave, contínua e não 

sanada ou não sanável das obrigações da concessionária”. “Esta rescisão é da competência do 

membro do Governo responsável pela área das comunicações e produz efeitos mediante 

notificação à concessionária, independentemente de qualquer formalidade.” ------------------------  

 ----------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira reunida em 23 de Novembro 

2018, DELIBERA: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 – Expressar a sua indignação pela contínua degradação do serviço de correios 

prestado pela empresa CTT, desde a data da sua privatização em 2013; ------------------------------  

 ----------- 2 - Expressar a sua indignação pelo contínuo incumprimento do contrato de 

concessão e das normas que regulam o serviço de entrega postal universal; -------------------------  

 ----------- 3 - Exortar o Governo a adotar medidas de proteção do serviço de entrega postal 

universal, como a reversão da privatização do serviço e consequente regresso do mesmo à 

esfera pública, por se afigurar como absolutamente essencial para proteção dos direitos e 

interesses dos cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em caso de Aprovação esta Moção deverá ser enviada à: ----------------------------------  

 ----------- Presidência da República, a todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da 
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República, ao Governo, à comunicação social Nacional e Regional. ----------------------------------  

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

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

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

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

Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. Os membros eleitos pelo Partido Social Democrata apresentaram a seguinte 

Declaração de Voto verbal: “Os eleitos do PSD reconhecem a baixa qualidade do serviço 

prestado atualmente pelos CTT, admitindo inclusivamente a possibilidade de violação parcial 

dos contratos de concessão. Contudo, considerando que os princípios e os pressupostos em que 

assentam os processos de privatização transferem a titularidade dos bens públicos para o 

domínio público privado, conferem a esses mesmos o direito de alienação dos mesmos. 

Essencialmente pela utilização do termo “pilhagem” e considerando o atrás exposto, os eleitos 

do PSD abstiveram-se na votação da Moção”. -----------------------------------------------------------  

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

 ------------ SOLIDARIEDADE COM O AUTARCA ITALIANO DOMENICO LUCANO -------  

 ------------ Entre Janeiro e Outubro deste ano já ocorreram 1.987 mortes no mar Mediterrâneo, 

de acordo com os números da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência 

especial da ONU com sede em Genebra. Só no mês de Junho foram 721 as pessoas que 

morreram no mar. Eram mulheres homens e crianças que tentavam chegar à Europa fugindo à 

guerra, à opressão e à miséria que viviam nos seus países. ----------------------------------------------  

 ------------ Para além da política errada da União Europeia de pagar ao governo da Turquia a 

instalação de enormes campos de retenção e de financiar, treinar e equipar a Guarda Costeira 
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líbia para perseguir embarcações com migrantes, as medidas que estão a ser concretizadas por 

diversos governos europeus dirigidos pela extrema-direita, como acontece na Áustria, Hungria, 

Itália, Polónia entre outros, estão a provocar um crescente número de mortos no Mediterrâneo. -  

 ----------- Culpabilização dos imigrantes pelo desemprego e pelas crescentes desigualdades 

sociais, impedimento à entrada de refugiados, uma retórica xenófoba e de incitamento à 

violência, são algumas das práticas inadmissíveis cada vez mais utilizadas. -------------------------  

 ----------- De especial gravidade é a atuação do governo italiano, com a proibição de acesso aos 

portos do país dos navios das ONGs que resgatam imigrantes em risco de vida no 

Mediterrâneo. Ao deixar pessoas à deriva no mar durante dias, sem meios de abrigo, sem 

comida e sem água, o governo de Itália não só viola normas do direito marítimo internacional, 

mas também provoca uma tragédia humanitária. Procurar trabalho e uma vida melhor não é 

crime. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o decreto do ministro Salvini de 24 de Setembro último a situação ficou pior, 

com a alteração das leis sobre o asilo e a criminalização da solidariedade com os imigrantes. 

Uma das vítimas desta política autoritária e xenófoba do governo italiano foi o presidente da 

Câmara de Riace, um autarca corajoso de Riace, pequena cidade da Calábria, conhecida pelas 

boas práticas de integração de refugiados: foi colocado em prisão domiciliária por “favorecer 

migrantes” oriundos de 25 países. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária em 

23 de Novembro de 2018, Delibera: ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Exprimir a sua solidariedade ao autarca Domenico Lucano, presidente da Câmara 

de Riace (Piazza Município, 89040 Riace, Itália);  -------------------------------------------------------  

 -----------  - Manifestar repúdio pelas políticas xenófobas e de perseguição aos refugiados e 

imigrantes, desenvolvidas por governos dirigidos pela extrema-direita; ------------------------------  

 ----------- Em caso de Aprovação esta Moção deverá ser enviada à Presidência da República, a 
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todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, ao Governo e à comunicação 

social Nacional e Regional. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------ Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente Moção, 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 3 - “VOTO DE SAUDAÇÃO ------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Considerando o Despacho n.º 7675/2018 de 10 de Agosto dos vários gabinetes 

ministeriais envolvidos e que determina a criação de um grupo de trabalho para a área de 

intervenção específica do Perímetro de Rega do Mira inserida no PNSACV. -----------------------  

 ------------  - Considerando as Reuniões do Grupo de Trabalho do Mira. ------------------------------  

 ------------  - Considerando a tomada de posição unânime do Município de Odemira. --------------  

 ------------ Constitui-se como evidente a oportunidade e importância da tomada de posição 

imediata desta Assembleia Municipal e o seu apoio ao documento aprovado por unanimidade 

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

 ------------ Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira reunida em 23 de Novembro 

2018, DELIBERA: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Solidarizar-se e saudar a Tomada de Posição unânime do Município de Odemira, 

aprovada na reunião Extraordinária realizada em 08 de Novembro de 2018. ------------------------  

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

 ------------ Deputado Municipal do Bloco de Esquerda.” ------------------------------------------------  
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 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação do presente Voto, o 

qual foi aprovado 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. Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a Declaração de Voto 

verbal que seguidamente se transcreve: “O PS associa-se a este Voto e ao Relatório da Câmara 

Municipal de Odemira, não obstante entender que esta tomada de posição poderá ter em conta 

a realização da Assembleia Municipal Extraordinária. Este tema poderá não estar esgotado 

neste momento e poderemos ter um parecer mais forte e vinculado sobre a matéria.” -------------  

 ----------- Por último, o Senhor Pedro Gonçalves enalteceu a realização do Colóquio sobre o 

“Centenário da Greve Nacional de 1918”, promovido pela Associação GESTO - Grupo de 

Estudos do Território de Odemira, no passado dia dezassete de novembro, no auditório do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em Odemira, bem como a 

Exposição sobre "Gonçalves Correia: A utopia de um cidadão", que decorreu no Centro 

Sociocultural de Vale de Santiago, da autoria de Francisca Bicho. Lamentou a ausência de 

representantes da Câmara Municipal no Colóquio.-------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou também uma tomada de posição da Câmara Municipal sobre o 

encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos em Colos e lamentou que na última 

reunião da Câmara Municipal onde o assunto foi apreciado, fosse novamente concedido um 

prazo à Administração da Instituição Bancária para se pronunciar. -----------------------------------  

 ----------- Finalmente, alertou para o estado das janelas da Biblioteca Municipal de Odemira 

que afetam bastante a climatização do edifício. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o novo prazo 

concedido à Administração da Caixa Geral de Depósitos teve por objetivo reiterar a resposta da 
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primeira solicitação que por qualquer motivo podia não ter sido recebida. Informou também 

que finalizado aquele prazo a Câmara Municipal tomará as posições que entender necessárias. --  

 ------------ Por último, informou que estava previsto em orçamento a reparação/ substituição das 

janelas do edifício da Biblioteca Municipal de Odemira. ------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Seguidamente, 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. ---------------------------------  

 ---------------------------- 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: Foi presente o Relatório de 

Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um 

de agosto a trinta e um de outubro do corrente ano, que ficará arquivado no maço de 

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

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que alertou para a despesa constante na página 

número oito do documento em causa, onde consta que o Município de Odemira suportou 

“2.265,65€”, referentes à “Aquisição de serviço de descarga de água residual da 22.ª edição do 

Festival Meo Sudoeste na ETAR de Ribeira de Moinhos”, à empresa Águas de Santo André, 

S.A. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se à página dezoito do Relatório solicitou o ponto de situação da 

implementação do “PAMUS – Plano de Ação Para a Mobilidade Urbana Sustentável”, uma vez 

que consta no documento que está “Concluído – Em preparação do Plano de Ação”. --------------  

 ----------- Por último, perguntou quanto tinha sido a despesa suportada pelo Município de 
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Odemira com a participação no Concurso “7 Maravilhas”. ---------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que os serviços 

estavam a elaborar um Relatório sobre a participação no Concurso “7 Maravilhas” para ser 

apreciado pela Câmara Municipal, no entanto referiu que em todas as edições do Programa 

foram submetidas candidaturas para financiamento de investimentos e considerava que o saldo 

em termos globais era positivo. Referiu ainda que tudo o que projetasse Odemira a nível 

nacional seria um bom investimento. -----------------------------------------------------------------------    

 ---------- Quanto ao PAMUS informou que se tratava de um plano intermunicipal, candidatado 

a fundos comunitários pela CIMAL, aguardando-se a respetiva aprovação do financiamento e, 

por esse motivo, foi solicitado por aquela entidade uma reunião com carácter de urgência ao 

Senhor Primeiro-Ministro. Referiu ainda que uma das propostas inseridas no PAMUS já tinha 

sido implementada com a paragem do comboio nas Amoreiras-Gare. --------------------------------  

 ---------- Por último, informou relativamente ao Festival Meo Sudoeste que no Relatório 

apresentado à Câmara Municipal de Odemira estava mencionada a colaboração do Município 

nas despesas relacionadas com o fornecimento de água, com o tratamento de esgotos e com o 

tratamento de resíduos em parceria com a AMBILITAL. Relembrou, ainda, que, à semelhança 

do Programa “7Maravilhas”, também o Festival era um evento que promovia Odemira a nível 

nacional e internacional. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 18/2018 P - FIXAÇÃO DA DERRAMA PARA 2018: 

Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0562-2018 - PROPOSTA N.º 18/2018 P - FIXAÇÃO DA 

DERRAMA PARA 2018---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a Proposta nº 18/2018 P, datada de 15/10/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 18/2018 P - Fixação da Derrama para 2018 -----------------------------------  

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

 ----------- • De harmonia com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (LFL), 

constitui receita municipal a taxa de Derrama, competindo à Câmara Municipal a sua fixação; --  

 ----------- • Os impactos económicos decorrentes deste imposto, ainda que afetem diretamente as 

empresas, têm também repercussão na capacidade municipal de implementar politicas publicas 

como o “Odemira Empreende” que pretendem a criação de postos de trabalho e, 

consequentemente, a criação de riqueza e qualidade de vida no nosso concelho; -------------------  

 ----------- • A Câmara Municipal, pelas razões aduzidas anteriormente, tem a obrigação de não 

desprezar a arrecadação das receitas necessárias à promoção de respostas adequadas à 

satisfação das necessidades das populações, num cenário de cada vez maiores atribuições e 

competências dos Municípios; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, na sua atual redação, veio impor a 

todas as autarquias a contribuição financeira para constituição de um Fundo de Apoio 

Municipal (FAM) a autarquias em dificuldades; ----------------------------------------------------------  

 ----------- • Mesmo não necessitando de recorrer ao FAM, o Município de Odemira já está a 

afetar, desde 2015 e durante 7 anos, 200 mil euros/ano para dotar o fundo, o que na prática se 

traduz em idêntico montante de redução de receita;  -----------------------------------------------------  

 ----------- • O n.º 1 do artigo 18.º da LFL prevê que “Os municípios podem deliberar lançar 

anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção 

do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território 
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português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.”; ----------------------------  

 ---------- • Ainda que no n.º 12, do artigo 18.º, da LFL se preveja a possibilidade de lançar uma 

taxa reduzida de derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios que no ano 

anterior não ultrapasse os 150.000€; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O nº 2 do artigo 16º da LFL prevê a possibilidade de isentar total ou parcialmente os 

impostos locais; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E tendo presente que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Se trata de um imposto sobre os lucros tributáveis; ----------------------------------------  

 ---------- 2. Que continuamos a atravessar um período com muita imprevisibilidade para as 

empresas, muito em especial das pequenas empresas de comércio e serviços; ----------------------  

 ---------- Após ponderação de todas as realidades supramencionadas e considerando o principio 

da estabilidade tributária, tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, nos 

termos do preceituado na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea d) do nº 1 do artigo 25º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o disposto no artigo 

18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais), na sua atual redação, 

aprovar a proposta da Taxa de derrama a aplicar em 2019, traduzida em: ----------------------------  

 ---------- 1. A derrama a lançar, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), a cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2018, 

seja de 1%; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Não seja lançada derrama por parte dos Serviços competentes do Estado, no ano 

2018, a sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os € 150.000, nos 

termos do n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação. --------  

 ---------- Mais proponho que, em caso de aprovação da presente proposta, a mesma seja 
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remetida à Exm.ª Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo em caso de 

aprovação por aquele Órgão, tal ser comunicado à DGCI até 31 de dezembro do corrente ano 

para efeitos de cobrança.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de outubro de 2018 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ----------- 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 maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de Voto escrita 

que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 1 – DERRAMA-------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A isenção de derrama para as pequenas e microempresas, com um volume de 

negócios abaixo dos 150 mil euros, justifica-se plenamente na atual conjuntura de crise 
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económica. Mas a maioria das restantes empresas pode e deve pagar a derrama à taxa de 1,5% 

sobre o lucro tributável declarado – recordamos que existem no concelho empresas 

exportadoras de grande dimensão, nomeadamente na agricultura intensiva. Ora a justiça fiscal 

baseia-se no princípio da progressividade, tratando de forma desigual o que é diferente. ----------  

 ---------- Assim, face às taxas de 0% e 1% propostas pelo executivo, votamos CONTRA, pelos 

motivos acima expostos, pois defendamos a máxima diferenciação das taxas da derrama.” ------  

 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 19/2018 P - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 

IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - FIXAÇÃO 

DO VALOR PARA 2019: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

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

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0563-2018 - PROPOSTA N.º 19/2018 P - PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - 

FIXAÇÃO DO VALOR PARA 2019 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 19/2018 P, datada de 15/10/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta nº 19/2018 P - Participação do Município no IRS – Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2019 ------------------------------------  

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

 ---------- • O n.º 1 do artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

estipula como receita dos Municípios, uma participação variável no Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do 

Código do IRS;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • De acordo com o n.º 2 do citado dispositivo legal, essa mesma participação depende 
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da deliberação que verse sobre a percentagem do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada pela respetiva Câmara 

Municipal à Direção Geral dos Impostos, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que 

respeitam os rendimentos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A proposta de Orçamento de Estado para 2019 (OE2019) obriga ao acréscimo de 

despesa dos municípios, tendo por base o descongelamento das carreiras e reposição dos 

direitos relativos a trabalho extraordinário; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- • A proposta de OE2019 traduz, na prática, uma redução de transferências para a 

administração local, pois o acréscimo de 1,5% de transferências é inferior ao acréscimo de 

despesa que o mesmo impõe; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O constante aumento da despesa, resultante do aumento generalizado do custo dos 

bens e serviços adquiridos pela edilidade, condiciona a gestão municipal; ---------------------------  

 ----------- • O momento atual ainda é de dificuldade para as famílias que foram sujeitas a 

redução sistemática do seu rendimento e a um aumento geral dos custos de vida; ------------------  

 ----------- Tendo ainda em consideração: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A necessária prudência na gestão financeira do município, procurando evitar uma 

quebra acentuada da receita global municipal e que o valor aplicado em Odemira, nos anos de 

2016 foi de 4,75% e em 2017 e 2018 de 4,50%; ----------------------------------------------------------  

 ----------- • A publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, na sua atual redação, veio impor a 

todas as autarquias a contribuição financeira para constituição de um Fundo de Apoio 

Municipal (FAM) a autarquias em dificuldades; ----------------------------------------------------------  

 ----------- • Que, mesmo não necessitando de recorrer ao FAM, o Município de Odemira teve de 

afetar, em 2015 e durante 7 anos, 200 mil euros/ano para dotar o fundo, o que na prática se 

traduz em idêntico montante de redução de receita;  -----------------------------------------------------  

 ----------- • Deve também o município dar um sinal de solidariedade às famílias do concelho. ----  
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 ---------- Mesmo neste quadro atual adverso, tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara 

Municipal delibere, ao abrigo da aliena ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o artigo 

26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, aprovar e submeter à apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal o seguinte:  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Fixar em 4,50%, a participação do Município de Odemira no imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Concelho de Odemira, tendo por referência os rendimentos a declarar em 2019, 

beneficiando desta forma a percentagem e, logo, o valor a liquidar aos sujeitos passivos. ---------  

 ---------- Odemira, 15 de outubro de 2018 -----------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior 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 da eleita pela 

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

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

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

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto 

contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e nove abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de 

Voto escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------  
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 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 2– PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NA TAXA DO IRS -------------------------------------  

 ----------- A introdução da possibilidade de “devolução pelos municípios” de uma fatia até 5% 

do IRS, nos artigos 19 e 20 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, reduz a justiça fiscal, distorcendo a 

universalidade e a progressividade deste imposto. -------------------------------------------------------  

 ----------- Enquanto o poder central se apropria de 95% da receita do IRS, convida os 

municípios a fazerem proselitismo com os sobrantes 5%. É o que se chama um presente 

envenenado. A redução avulsa da taxa do IRS estimula uma pretensa competitividade entre 

municípios, mina a coesão territorial e só vem beneficiar os rendimentos mais elevados. ---------  

 ----------- Por tudo isto temos defendido a fixação de 5% na taxa variável do IRS, praticada 

pelos restantes municípios do Distrito de Beja. A redução desta taxa em Odemira durante 

alguns anos apenas criou a ilusão de uma baixa de impostos que não se aplicava à generalidade 

dos munícipes e não atraiu mais residentes para o concelho. -------------------------------------------  

 ----------- O valor de 4,5% proposto pelo executivo para 2018 representa, ainda assim, uma 

pequena redução da arrecadação do IRS pelo município de Odemira. O Bloco de Esquerda vota 

CONTRA.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 20/2018 P - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VIGORAR EM 2018 (A LIQUIDAR EM 2019): 

Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0564-2018 - PROPOSTA N.º 20/2018 P - IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VIGORAR EM 2018 (A 
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LIQUIDAR EM 2019)-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 20/2018 P, datada de 15/10/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n. º 20/2018 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das taxas para 

vigorar em 2018 (a liquidar em 2019) ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação, confere aos municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, a competência para fixar as taxas de imposto, 

respeitando os intervalos de 0,3 a 0,45 para os prédios urbanos, conforme a alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do CIMI; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro (LOE 2015) procedeu-se à 

supracitada alteração do artigo 112.º do CIMI, nomeadamente pela inclusão a essa data do n.º 

13, segundo o qual os municípios podem, mediante deliberação da Assembleia Municipal, nos 

casos de imóvel destinado a habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal 

do proprietário, fixar uma redução da taxa que vigore no ano a que respeita o imposto, 

atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo 13.º do Código do 

IRS, compõem o agregado familiar do proprietário a 31 de dezembro; -------------------------------  

 ---------- • Em 2016, esta matéria foi novamente alterada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março 

(LOE 2016), que veio alterar as regras e determinar que este benefício fiscal passasse de uma 

redução na percentagem da taxa de IMI aplicável para uma dedução quantitativa fixa de acordo 

com o número de dependentes do agregado familiar, de 20€, 40€ e 70€ para, respetivamente, 1, 

2 e 3 ou mais dependentes, sendo estas regras aplicadas sobre os rendimentos de 2017 a aplicar 

no IMI a liquidar em 2018, beneficiando agora claramente os agregados de menores 

rendimentos e, como tal, a nosso ver, mais justa que o regime anterior, e a manter sobre os 
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rendimentos de 2019; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O artigo 112.º. do CIMI, na sua atual redação, determina que as deliberações da 

Assembleia Municipal sejam comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos até 30 de novembro, 

para liquidar no ano seguinte; --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- • Os Orçamentos de Estado de 2017, 2018 e 2019 voltaram a não cumprir a Lei das 

Finanças Locais, reduzindo os montantes que esta lei obriga a transferir para as autarquias;------  

 ----------- • Continuamos a assistir a um constante aumento da despesa resultante do aumento 

generalizado do custo dos bens e serviços adquiridos pela edilidade; ---------------------------------  

 ----------- • Os constrangimentos causados pela Lei dos Compromissos (LCPA), exigem à 

Câmara Municipal a manutenção de um nível elevado de disponibilidade financeira para fazer 

face a compromissos existentes, bem como a novos compromissos decorrentes de candidaturas 

em curso ou em fase de aprovação para a realização de obras. -----------------------------------------  

 ----------- Mas que também deve ser tido em conta: ------------------------------------------------------  

 ----------- • As dificuldades económicas de muitas famílias do concelho, e que por consequência 

a autarquia, numa perspetiva de solidariedade e no âmbito do seu papel redistributivo, tem 

vindo a reforçar, anualmente, os meios no apoio social e na diminuição dos custos dos bens 

públicos para as famílias (a gratuitidade dos transportes escolares são um exemplo); --------------  

 ----------- • Em 2018 e certamente em 2019, o IMI arrecadado pelos municípios (Odemira não é 

exceção), representou um decréscimo médio na ordem dos 15%, tendo por base o alargamento 

do número de beneficiários de isenção, decorrentes da aplicação das regras do OE 2016, 

designadamente, por os agregados familiares que têm um rendimento inferior a 15.295 € 

(IAS/anual x 2,3) não pagarem IMI se os imóveis tiverem avaliação igual ou inferior a 66.500€;  

 ----------- • Em 2018 e certamente em 2019, a cláusula de salvaguarda (aprovada no OE 2016) 

provocou nova redução de receita de IMI arrecadada pelos municípios. ------------------------------  
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 ---------- Tendo ainda em consideração; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A necessária prudência na gestão financeira do Município, procurando evitar uma 

quebra acentuada da receita global municipal e que os valores liquidados em Odemira no ano 

de 2018, foram de 0,7 e 0,33 respetivamente, estando este último valor muito próximo dos 

limites mínimos fixados por Lei e entre os mais baixos do País; ---------------------------------------  

 ---------- • A publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, veio impor a todas as autarquias a 

contribuição financeira para constituição de um Fundo de Apoio Municipal (FAM) a autarquias 

em dificuldades; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Embora não necessitando de recorrer ao FAM, o Município de Odemira está a 

afetar, desde 2015 e durante 7 anos, 200 mil euros/ano para dotar o fundo, o que na prática se 

traduz em idêntico montante de redução de receita;  -----------------------------------------------------  

 ---------- É neste quadro atual, após análise e ponderação de todos os constrangimentos, que 

tenho a honra de propor que a Exma. Câmara Municipal, delibere de acordo com a alínea a) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar e submeter a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal as 

seguintes taxas de IMI para vigorar no Município de Odemira no ano de 2019 (todas abaixo do 

limite máximo fixado por lei):  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação: ----------------------------------------------------  

 ---------- a) Fixar em 0,33 % para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do mesmo Código. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Aplicar a redução familiar de 20€, 40€ e 70€ em função do número de dependentes 

do agregado familiar, nos termos do n.º 13 do artigo 112.º do CIMI. ---------------------------------  

 ---------- 3 - Nos termos e para os efeitos dos n.os 6 a 8 e 12 do artigo 112.º do mesmo diploma 
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fixar a majoração de 30 % sobre a taxa aplicável a prédios ou parte de prédios urbanos 

degradados para os quais a Câmara Municipal de Odemira tenha determinado a execução de 

obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, 

ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e respetivas alterações, 

enquanto não forem iniciadas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de Odemira.  

 ----------- 4 - Nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, as taxas previstas na alínea c) do n.º 1 daquele artigo, são elevadas, anualmente: -------  

 ----------- a) Ao dobro nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos, como tal 

definidos há mais de um ano; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Ao triplo, nos casos de prédios em ruínas, como tal declarados em auto de vistoria 

efetuado ao abrigo, nomeadamente, do n.º 3 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e respetivas 

alterações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

atribuir uma isenção parcial de 10 % no Imposto Municipal sobre Imóveis aos imóveis ou 

frações classificados com eficiência energética da classe A e A+, sendo a isenção parcial 

aplicável ao respetivo valor patrimonial. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6 - Os Serviços, para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3 e em 

cumprimento do n.º 15, ambos do artigo 112.º do CIMI, elaborarão listagens das situações 

previstas em 2 e 3, para que se torne possível efetuar a liquidação do imposto em tempo 

oportuno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de outubro de 2018 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que reiterou a questão que vem colocando nos 

últimos anos sobre a conclusão da listagem dos prédios constantes nas alíneas do número 

quatro da Proposta, tendo o senhor Presidente da Câmara Municipal informado que ainda não 

estava concluída. Referiu também que o problema não tinha a ver com a identificação dos 

prédios, mas como era efetuada a sua avaliação, a qual obrigava à constituição de uma 

Comissão que avaliava os prédios com base num conjunto de regras que não eram totalmente 

explicitas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que considerou que a majoração devia ser aplicada, porque existiam muitos prédios naquelas 

condições e alguns eram sinalizados pelos proprietários dos prédios vizinhos, por considerarem 

que constituem perigo devido à quantidade de vegetação “combustível” que têm. Considerou 

ainda que a aplicação da majoração era uma forma de incutir aos proprietários daqueles 

prédios, uma postura mais proactiva na reparação ou recuperação dos prédios. ---------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que em Santa Clara-a-Velha as pessoas 

reclamavam porque eram proprietárias de ruínas e pagavam IMI sobre as mesmas. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que se o proprietário anulasse a ruína na matriz 

junto das Finanças de Odemira deixaria de pagar o imposto. -------------------------------------------  

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

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

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

favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito 
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pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de Voto escrita 

que seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 3 – IMI -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ABSTEMO-NOS face à taxa de 0,33% aprovada em reunião de Câmara sobre os 

prédios urbanos avaliados nos termos do Código do IMI porque esta se aproxima da taxa 

mínima de 0,30% que defendemos. Na verdade, a maioria destes prédios destina-se a habitação 

própria e os seus residentes são titulares, antes de mais, de uma dívida à banca durante dezenas 

de anos. Mas não podemos votar a favor, até porque o executivo não quantifica nem justifica a 

diferença que 3 centésimas representariam na receita do município. E não podem ser os 

munícipes a pagar todas as imposições do FAM… -------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, somos favoráveis à majoração de 30% da taxa de IMI (agravamento) 

para os prédios urbanos degradados, devolutos e em ruínas (nº 8 do Artigo 112º do CIMI), 

assim como somos favoráveis à redução de 10% para os imóveis classificados com eficiência 

energética (nº 12 do mesmo Artigo). -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também o disposto nos nº 6 e 7 do mesmo Artigo poderão/deverão ser ponderados no 

futuro: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir 

áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam 

objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar 
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até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto. (anterior n.º5). --------------------  

 ---------- 7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir 

áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 

redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 

urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida no número anterior.” (anterior 

n.º6). ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É importante que o Executivo proceda finalmente à elaboração das listagens dos 

imóveis degradados, devolutos e em ruínas, bem como daqueles classificados com eficiência 

energética, a fim de que estas propostas possam ser levadas à prática no próximo ano.” ----------  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA N.º 21/2018 P - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM (TMDP) - FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2019: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

reunião:-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “7 - ASSUNTO N.º 0565-2018 - PROPOSTA N.º 21/2018 P - TAXA MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) - FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2019 ---------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 21/2018 P, datada de 15/10/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 21/2018 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Fixação 

de taxa para vigorar em 2019 --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), alterada 

pelos Decretos-Lei nºs 176/2007 de 8 de maio, 123/2009 de 21 de maio, e 258/2009, de 25 de 

setembro e alterada e aditada pelas Leis n.ºs 35/2008, de 28 de julho, 10/2013, de 28 de janeiro, 

42/2013, de 3 de julho, Lei 82-B/214, de 31 de dezembro, 127/2015, de 3 de setembro, 

15/2016, de 17 de junho e Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, conferiu aos Municípios a 
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possibilidade da criação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP);  --------------------  

 ----------- • Nos termos do n.º 2 do art.º 106.º do citado diploma, o aludido tributo deve refletir 

os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal; -----  

 ----------- • A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre a faturação 

mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais do Município;  --------------------------  

 ----------- • O percentual referido no parágrafo anterior deve ser aprovado anualmente por cada 

Município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior ao que se destina a sua vigência;  ----  

 ----------- • O Regulamento nº 38/2004, publicado na II Série do Diário da República nº 230, de 

29 de setembro de 2004, da responsabilidade do ICP-ANACOM, estabelece os procedimentos 

de cobrança e entrega mensais aos Municípios da TMDP.  ---------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor que a Exma. Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e da alínea b) do n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 

na sua atual redação, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal que o 

percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar no ano de 2019 no 

Município de Odemira, seja fixado em 0,25%. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de outubro de 2018 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos termos 
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propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção da eleita pela 

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

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

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

Socialista, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dois votos contra dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e nove abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de 

Voto escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ---------- 4 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM --------------------------------  

 ---------- Votamos A FAVOR da taxa proposta de 0,25%, voltando a frisar que esta taxa incide 

apenas sobre as empresas que utilizam o espaço público municipal e não sobre os 

consumidores. É pois ilegal e abusiva a prática de algumas empresas de telecomunicações que 

inscrevem este valor nas faturas dos seus clientes.” ------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 

2019: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço 

de documentos desta reunião:--------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0598-2018 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4486-2018/DGI, datada de 26 de outubro de 2018, a 
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remeter o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, elaborado de 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e na Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de 33.130.000 euros 

(trinta e três milhões cento e trinta mil euros).Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem 

como a remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. -----------------------------  

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

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

pela Coligação Democrática Unitária. As eleitas pela Coligação Democrática Unitária 

apresentaram a Declaração de Voto escrita que seguidamente se transcreve: ------------------------  

 ----------- “Sobre o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, elaborado em 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e na Lei n.º73/2013, 

de 3 de setembro, as eleitas da CDU expressam o seu posicionamento contra. ----------------------  

 ----------- Consideramos que este Orçamento e as Grandes Opções do Plano são as linhas de 

orientação estratégica, resultam da matriz do Partido Socialista, não sendo um reflexo das 

políticas e do Programa da CDU. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As eleitas da CDU, ---------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sara Ramos ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ana Vaz.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que referiu que não encontrava na proposta de 

Orçamento Municipal a verba para implementação de desfibrilhadores em Odemira, cujo 

assunto vem sendo por ele abordado em sessões anteriores. --------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que referiu que de acordo com a análise efetuada 

ao Relatório do Direito de Oposição, o qual não contém qualquer contributo da Coligação 

Democrática Unitária, e à Declaração de Voto apresentada pelas Senhoras Vereadoras da 

Coligação Democrática Unitária relativa à aprovação do Orçamento, cujo texto considerou 
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inócuo, questionou se a bancada da Coligação Democrática Unitária era contra a forma de 

obtenção de receita ou era contra a forma como se realizava a despesa. Nessa conformidade, 

questionou ainda se a Coligação Democrática Unitária estava contra ou favor da verba 

destinada ao Projeto “Odemira Território Educativo - OdeTE”, às transferências paras as Juntas 

de Freguesia, ao Programa “Odemira Empreende”, ao Programa de Apoio às Atividades 

Culturais e Recreativas (PAACR). --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que perguntou porque se estendiam por três anos 

os investimentos relativos a beneficiação de jardins e centros escolares, quando se tem 

conhecimento de situações de alunos instalados em contentores. Por último, perguntou como 

era efetuada a monitorização dos projetos Odete e de promoção do sucesso escolar e como 

poderia consultar esses dados. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que, relativamente à intervenção do senhor Pedro 

Almeida, informou que a posição dos eleitos da Coligação Democrática Unitária relativamente 

àquele documento era uma opção política e não estavam a medir moralmente as medidas 

tomadas. Relembrou ainda que os eleitos da Coligação Democrática Unitária até votavam a 

favor da maioria das propostas de âmbito social e cultural, apresentadas nas sessões da 

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

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que uma vez que o Orçamento 

Municipal do Partido Socialista não contemplou as propostas apresentadas pelo Bloco de 

Esquerda, no âmbito do Direito da Oposição, não merecia o total apoio dele, designadamente as 

relacionadas com a transmissão online e em direto das sessões da Assembleia Municipal e com 

a atribuição de livros de fichas/ cadernos de atividades gratuitos para os alunos de todos os 

níveis de ensino. Considerou ainda que se tratava de um Orçamento típico do Partido 

Socialista, onde as ações “são empurradas para a frente à espera que caiam”. -----------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que constava no 
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Orçamento a proposta de implementação dos desfibrilhadores em duas fases, bem como o 

financiamento da segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) no concelho de Odemira. --  

 ----------- Informou ainda que os projetos por vezes constavam no Plano Plurianual de 

Investimentos durante alguns anos, devido a questões designadamente relacionadas com as 

revisões de preços que apenas eram calculadas um ano depois, com a morosidade dos 

concursos públicos que duram cerca de oito meses até ao início das obras e outros ficam 

desertos, com a dificuldade das empresas de contratarem mão-de-obra, entre outros. --------------  

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

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

oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção 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. ------------------------  

 ----------- Ponto sete: PROPOSTA N.º 24/2018 P - SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

DA AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0595-2018 - PROPOSTA N.º 24/2018 P - SUBSCRIÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL DA AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. -------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 24/2018 P, datada de 29/10/2018, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 24/2018 P - Subscrição do capital social da AgdA - Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Junho de 2009 a Câmara Municipal de Odemira aprovou a adesão do Município à 

Parceria Público-Público do Sistema Plurimunicipal de Águas e Saneamento em conjunto com 

vinte Municípios do Alentejo, tendo o assunto sido apreciado e deliberado na reunião ordinária 
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da Câmara Municipal realizada em 18/06/2009, e aprovado em sessão da Assembleia 

Municipal de 30/06/2009.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência desta decisão a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada em 

03/09/2009, e a Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada em 18/09/2009, 

aprovaram a integração do Município de Odemira na Associação de Municípios para o mesmo 

fim, designada de AMGAP.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito da parceria suprarreferida foi constituída a empresa AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo, SA, cuja constituição se reparte por 49% de capital social da AMGAP e 

51% da Adp – Águas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2015 foi aprovado pela Assembleia Intermunicipal da AMGAP, EIM o reforço de 

capital social da AgdA, S.A., com vista a reforçar os capitais próprios, pelos Municípios 

integrantes, a concretizar em 2017-2019-2021, nos termos constantes do Estudo de Viabilidade 

Económica e Financeira (EVEF) de 2015, anexo ao Contrato de Parceria e Contrato de Gestão 

do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAA), aprovado na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 20/08/2015, e na sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de 11/09/2015. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquando da subscrição dos referidos Contratos o Município de Odemira deixou claro, 

tendo em consideração o atraso significativo dos investimentos a realizar no Concelho de 

Odemira, que só procederia ao pagamento do aumento do capital social quando todos os 

restantes Municípios procedessem a esse pagamento, o que só veio a ocorrer em setembro 

último. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal a aprovação da 

transferência para a AMGAP do valor de 103.423,57€ (cento e três mil, quatrocentos e vinte e 

três euros, e cinquenta e sete cêntimos), para aumento do capital social da Agda, e bem assim, 

em caso de aprovação da presente proposta, submete-la a apreciação e deliberação da 
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Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 29 de outubro de 2018 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que desde o ano de dois mil e cinco 

tem mantido uma posição contra aquela participação do Município e, em relação à presente 

proposta, perguntou quais as obras que seriam concretizadas com aquela transferência. -----------  

 ----------- Por último, considerou que já haveria pressão superior para a privatização do 

fornecimento da água em baixa. -----------------------------------------------------------------------------  

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

desempenhar aquele cargo não haverá participação privada no sistema de fornecimento de água 

em baixa, referindo que atualmente no concelho de Odemira aquele sistema é sustentável. 

Referiu ainda que, naquela matéria, o Município de Odemira não tinha de ser solidário com os 

outros Municípios, tendo em conta que também não houve reciprocidade solidária com 

Odemira em questões relacionadas com a saúde, estado da rede viária nacional, entre outras 

questões. Relembrou ainda que relativamente ao Sistema em “Alta”, o Contrato de Gestão com 

a AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. tem uma cláusula que dá o direito de preferência 

aos municípios de dois por cento do investimento público. Referiu também que entendia que 

contestassem aquele modelo de gestão, no entanto relembrou que ao longo dos últimos anos os 

municípios per si não tiveram acesso a financiamentos comunitários para efetuar investimentos 

naquelas áreas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

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

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

favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto contra do membro eleito 

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

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

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

 ---------- 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, a 

realizar no dia trinta de novembro, de acordo com a convocatória previamente enviada a todos 

os membros, onde será dada continuidade ao tratamento dos pontos números oito a catorze 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 

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

por encerrada a reunião era uma hora e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro de 

novembro 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, ----------  


