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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E OITO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: ----------------------------  

 ---------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, realizou-se na 

Casa do Povo de Relíquias, a primeira reunião da sessão ordinária de junho da Assembleia 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- a) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 25 de abril de 

2019; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Sessão Ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 30 de abril de 2019. ----  

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto dois: Proposta nº 6/2019 V-TG - Processo de Descentralização Administrativa 

resultante das transferências de competências para o Município no domínio da Educação: 

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

 ---------- Ponto três: Proposta n.º 13/2019 P - Processo de descentralização administrativa, 
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resultante das transferências de competências para o Município nos domínios da Proteção e 

Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos: apreciação e deliberação. -----------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências à CIMAL 

- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, na área dos transportes: apreciação e 

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

 ----------- Ponto cinco: Gestão dos Recursos Humanos em Função do Mapa de Pessoal - 

Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019: apreciação e deliberação. -----------------------  

 ----------- Ponto seis: Proposta n.º 12/2019 P - Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de 

Odemira: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Proposta de delimitação de 11 Áreas de Reabilitação Urbana no Concelho 

de Odemira: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Proposta de Adenda ao Protocolo de Colaboração Para a Componente de 

Apoio à Família no Âmbito do Programa de Desenvolvimento e Expansão do Pré-Escolar: 

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

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

Contrato de Avença - Renovação de Contrato: apreciação e autorização do Compromisso 

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

 ----------- Ponto dez: Aquisição de serviço de Consultadoria Jurídica no domínio do 

Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo - Renovação de Contrato: apreciação e 

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

 ----------- Ponto onze: Aquisição de Serviço de Consultadoria de Engenharia Civil, em Regime 

de Avença, para a Divisão de Infraestruturas e Logística: apreciação e autorização do 

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

 ----------- Ponto doze: Aquisição de serviço de Auditoria Externa das Contas do Município de 

Odemira (2019, 2020 e 2021): apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. -------------  
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 ---------- Ponto treze: Minuta de contrato para Instalação de dois POPs - Infraestrutura de 

Fibra Ótica, a Celebrar com a Empresa Derivados e Segmentos, S.A.: apreciação e deliberação.  

 ---------- Ponto catorze: Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis 

ao abrigo do disposto no Código Fiscal do Investimento: apreciação e reconhecimento do 

interesse do investimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: Proposta n.º 11/2019 P - Processo de descentralização administrativa, 

resultante das transferências de competências dos Municípios para as Juntas de Freguesia: 

apreciação e recolha de contributos. ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta Membros, a saber: Amâncio Francisco Mendes da 

Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro 

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

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

Conceição Guerreiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, 

Francisco Manuel Silva Martins, Jaime Manuel Afonso Gonçalves (Tesoureiro da Junta de 

Freguesia de Santa Clara-a-Velha, que se encontra a substituir o Senhor Fernando Manuel 

Martins da Silva Peixeiro, Presidente da referida Junta de Freguesia), João Palma Quaresma, 

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 Miguel Bernardino Gonçalves, Rita Isabel da Costa Lourenço 

Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes 

Raposo. Registou-se a ausência dos Membros: Carla Sofia da Costa Bernardo, Manuel da Silva 

Cruz, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta e Pedro Bruno Oliveira de Almeida. ----------------------  
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 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da comunicação de 

renúncia ao mandato apresentada pelo Senhor Cláudio José dos Santos Percheiro, membro 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, datada de vinte e sete de maio do corrente ano, 

bem como da respetiva substituição pelo Senhor Valdemar Pacheco Silvestre, cujo ato de 

assunção de funções ocorreu no passado dia trinta e um de maio. -------------------------------------  

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

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

saudar os presentes, agradeceu o jantar oferecido pelo Senhor Daniel Balinhas, Presidente da 

Junta de Freguesia de Relíquias e convidou-o para integrar a Mesa da Assembleia Municipal 

naquela reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: Ricardo Filipe 

Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Municipal; Telma Cristina 

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

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

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

não se registaram faltas injustificadas: à sessão extraordinária realizada no dia vinte e oito de 

março do corrente ano; à sessão extraordinária (Assembleia Municipal Jovem) realizada no dia 

quatro de abril do corrente ano; à sessão extraordinária de vinte e cinco de abril do corrente 

ano; e, à sessão ordinária de trinta de abril do presente ano. --------------------------------------------  

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

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

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

 ------------ 1. Fátima Teixeira, residente em Relíquias, apresentou a Exposição que 

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

 ------------------------------------------ “EXPOSIÇÃO ------------------------------------------------------  
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 ----------- A estrada M532 de Relíquias a S. Luís foi aberta longitudinalmente no seu lado 

direito da berma numa vala de 50 cm há mais de 8 meses pelas Águas do Alentejo, que ainda 

não procedeu à sua repavimentação nem encerramento dos trabalhos para repor, pelo menos a 

situação anterior. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tratava-se de uma estrada já de si estreita, com vários troços perigosos para 

cruzamento de viaturas. Neste momento está ainda mais reduzida na sua largura em cerca de 30 

a 40 centímetros e apresenta várias reentranças ao longo de pelo menos 10 quilómetros desde 

Relíquias ao Monte da Estrada. Apresenta ainda nalguns locais, não raro em cima de curvas, o 

que acresce ainda mais a perigosidade de circular na estrada, literalmente metade da estrada 

destruída pelas máquinas, e onde serão colocadas as caixas de medição/ monitorização. Neste 

momento apenas têm tampas de saneamento salientes em relação à estrada. ------------------------  

 ----------- A situação dentro da aldeia de Relíquias não é melhor para quem sobe até ao 

cemitério, em direção ao depósito de água e volta a descer para o entroncamento com a EN 

263. Esta rua/ estrada passa pelo meio de casas e como está intransitável pela metade (a outra 

metade é só gravilha, pó e pedras) o trânsito circula alternado. Além disso as pessoas têm 

permanentemente o pó a entrar-lhes pelas casas e nos carros e as pessoas mais idosas são 

obrigadas a caminhar nestes troços irregulares, sujeitas a escorregarem e partirem algum osso 

(perna, anca, braço, etc). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Igualmente em péssimo estado e por terminar ad eternum estão os arruamentos entre 

a Casa do Povo e o Lar de Idosos, até ao campo de futebol, com situações também perigosas 

para pessoas e carros que por ali circulam. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta situação a população é duplamente prejudicada e taxada: na ausência do que se 

pode chamar transportes públicos somos obrigados a usar os nossos carros pessoais para irmos 

trabalhar ou nos deslocarmos, nestas estradas perigosas e de difícil trânsito, a quem devemos 

pois enviar a fatura das reparações mecânicas que somos obrigados a fazer com mais 
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frequência dado o péssimo estado das estradas e ruas? --------------------------------------------------  

 ------------ Finalmente, quando pensa o Município de Odemira e as Águas do Alentejo ter a 

estrada M532 pavimentada e em condições seguras de circulação? E para quando os 

arruamentos que faltam terminar dentro da aldeia de Relíquias? ---------------------------------------  

 ------------ Muito obrigada!”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 2. Alexandre Coutinho, residente no Monte da Estrada, em Relíquias, veio reforçar a 

intervenção anterior relativa ao estado da estrada municipal entre Relíquias e São Luís. 

Informou que, há um ano atrás, tinha comparecido numa sessão da Assembleia Municipal, na 

qual manifestou a sua preocupação relativamente àquela estrada, tendo o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal informado que o elevado valor da intervenção obrigava a divisão da despesa 

no orçamento municipal pelos anos de dois mil e dezoito e dois mil e dezanove. Como até à 

data nada tinha mudado, perguntou sobre o ponto de situação daquela intervenção.----------------  

 ------------ 3. Gracinda Guerreiro, residente em Relíquias, veio dar conhecimento de uma 

situação que se arrasta há algum tempo, apelando para a sua resolução. Essa situação tem a ver 

com o facto de o furo criado para abastecimento público de água naquela localidade lhe ter 

tirado a água do seu poço, poço esse utilizado por si para regar a horta e o jardim. Referiu que 

atualmente tem regado com a água da rede, o que encarece as despesas e que, neste dia, tinha 

reparado que a água do furo estava a verter na rua, porque estavam a limpar o mesmo, 

lamentando o desperdício daquele bem.--------------------------------------------------------------------  

 ------------ 4. António Almeida, residente em Odemira, afirmou que quando se dirigia ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal durante as sessões daquele Órgão, as suas intervenções 

abrangiam também todo o Executivo Municipal e os Membros da Assembleia Municipal, 

porque direta ou indiretamente eram todos responsáveis pela boa ou má gestão do Município de 

Odemira. Informou, ainda, que, na última sessão, quando se referiu à utilização da “telha de 

marselha” num edifício municipal, foi no sentido de equacionar a “sensibilidade ou a falta 
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dela” da parte de quem governa o Município. Ainda no que respeita à forma de atuação do 

Município de Odemira em relação aos “mais fracos e mais fortes” - aflorado também na última 

intervenção sua naquele Órgão - referiu que tinha ficado por mencionar uma outra técnica de 

gestão municipal que se refere à “solicitação de estudos”, considerando que era muito usada 

quando “não se quer fazer nada”, servindo para “ganhar tempo e calar as oposições”. -------------  

 ----------- O munícipe referiu, ainda, que, na sua intervenção na sessão anterior, tinha 

manifestado a sua sensação de que a Câmara Municipal tinha falta de poder sobre o seu 

território. Nesta conformidade, deu como exemplo as intervenções efetuadas no concelho pela 

Sociedade Polis Litoral Sudoeste, lamentando que nas ações de requalificação urbana não 

tivessem incluído a execução subterrânea das infraestruturas de telecomunicações e elétricas e 

que tivessem optado por transformar algumas zonas em paisagens surrealistas, tais como o 

centro histórico de Vila Nova de Milfontes. O munícipe entregou fotografias à Mesa da 

Assembleia Municipal sobre ambas as situações e lamentou que se estivesse a dar um “mau uso 

aos dinheiros dos contribuintes”. Perguntou ainda de quem tinha sido a autoria do projeto de 

arquitetura, especialmente da zona histórica de Vila Nova de Milfontes. -----------------------------  

 ----------- Por último, questionou para quando estava prevista a implementação do Plano de 

Trânsito na zona histórica da vila de Odemira (antigo Bairro do Castelo), relembrando que se 

trata de um local sensível que não tinha condições para o atual volume de trânsito. O munícipe 

referiu, ainda, que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tinha previsto que em junho 

estaria implementado o referido Plano de Trânsito, mas, até á data, o problema não só subsistia 

como se tinha agravado. Apelou, uma vez mais, para que as viaturas municipais evitassem 

estacionar nos lugares dos restantes cidadãos, uma vez que tinham lugares próprios para o 

efeito. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- 5. Manuel Brissos, residente em Relíquias, reforçou as anteriores intervenções 

relativas ao estado da estrada municipal entre o Monte da Estrada e Relíquias e, bem assim, 
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chamou a atenção para o mau estado do caminho vicinal entre o Monte da Estrada e o 

Juncalinho, lamentando que a Junta de Freguesia não recebesse ajuda para a reparação daqueles 

caminhos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, o munícipe reclamou da morosidade na análise dos processos de 

licenciamento efetuada pelo Serviço de Urbanismo do Município de Odemira, uma vez que 

aguardava há mais de um ano a aprovação do projeto de arquitetura da sua habitação. ------------  

 ------------ 6. Jorge Bento, residente em Vila Nova de Milfontes, informou que era proprietário 

de uma loja no Largo de Santa Maria, naquela localidade e tinha tido conhecimento do 

interesse manifestado pelos proprietários da Gelataria Mabi em encerrar a rua que atravessa 

aquela zona. O munícipe informou que estava contra aquela pretensão e tinha conhecimento de 

outras pessoas que partilhavam da sua opinião porque, para além de ter o seu estabelecimento 

comercial naquela zona, tratava-se de uma via de acesso crucial para a circulação automóvel. ---  

 ------------ 7. José Daniel, residente em Vale Ferro, veio alertar para as barracas e galinheiros de 

madeira construídos junto das habitações, que acumulavam lixo e animais. Lamentou ainda o 

estado dos arruamentos daquela localidade, especialmente a rua de acesso ao Bairro que se 

encontrava cheia de buracos. Ainda referindo-se ao estado da rede viária, informou que o 

caminho vicinal na zona entre Vale Ferro e a Ribeira do Salto precisava de ser reparado e de 

levar uma camada de tout-venant. Informou também que a estrada municipal número mil cento 

e vinte e seis, entre a estrada nacional número duzentos e sessenta e três e a localidade de Vale 

Ferro, tinha uma extensão de três quilómetros, mas apenas tinham sido reparados dois mil e 

oitocentos metros, pelo que perguntou para quando estava prevista a reparação dos restantes 

metros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, informou que em Vale Ferro o “aqueduto” coletor das águas pluviais não 

era limpo e estava completamente entupido com terra e vegetação e que os serviços municipais 

tinham reparado uma rotura de água que ocorreu na via pública, mas não tinham voltado a 
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alcatroar o piso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8. Artur Silvestre, residente em Vale Ferro, reforçou as intervenções anteriores 

relativas ao estado da estrada municipal número quinhentos e trinta e dois, bem como em 

relação à reparação incompleta da estrada municipal número mil cento e vinte e seis, 

lamentando que o troço que atravessava a localidade de Vale Ferro estivesse tão danificado. ----  

 ----------- 9. Artur Gonçalves, residente em Relíquias, reforçou as intervenções anteriores 

relativas ao estado da estrada municipal número quinhentos e trinta e dois, bem como do estado 

do caminho vicinal de acesso ao Juncalinho, informando que os funcionários do Centro de Dia 

tinham dificuldades em se deslocar naquela via para dar apoio aos idosos residentes nessa zona.  

 ----------- Por último, informou que na estrada de acesso ao Vale de Água, perto do Monte da 

Estrada, junto ao barranco, existem manilhas partidas e obstruídas que se, não forem reparadas, 

poderão causar problemas nas habitações mais próximas, quando chover. ---------------------------  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença de todos e, 

relativamente às questões apresentadas, informou que o Município de Odemira estava atento às 

condições da estrada municipal número quinhentos e trinta e dois. Considerava-a um 

importante eixo de ligação entre o interior e o litoral e, por esse motivo, estava incluída nas vias 

prioritárias para reparação, tendo já o projeto concluído para lançamento do concurso, no valor 

de um milhão e meio de euros. Acrescentou que estavam à procura de financiamento para o 

efeito e que, nos últimos anos, a União Europeia havia estabelecido como prioridade negativa o 

financiamento de estradas, o que veio contribuir para uma maior degradação da rede viária 

nacional. Apesar dos esforços junto do Governo para rever essa situação, em sede de 

reprogramação do quadro comunitário de apoio, continua a não existir financiamento, o que 

veio dificultar a reparação das estradas e caminhos. Por esse motivo, o Município de Odemira 

enviou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 

Alentejo) e ao Governo um relatório detalhado sobre o estado da rede viária do concelho. 
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Referiu também que a reparação dos caminhos vicinais era uma competência direta das Juntas 

de Freguesia, mas que o Município prestava algum apoio, uma vez que os meios financeiros 

eram reduzidos para a elevada extensão de caminhos existente no território. ------------------------   

 ------------ Referindo-se ainda à rede viária da Freguesia de Relíquias, relembrou que o 

Município de Odemira tinha efetuado um elevado esforço financeiro para reparar a estrada do 

Pereiro Grande, bem como os dois mil e oitocentos metros da estrada de Vale Ferro e a estrada 

entre Relíquias e Monte de Estrada. Ainda em relação à estrada do Vale Ferro, informou que os 

cerca de duzentos metros que não foram reparados não constavam da respetiva empreitada, 

pelo que seriam executados através de uma outra solução. Acrescentou que iam reforçar junto 

da Agda - Águas Públicas do Alentejo, S.A. a necessidade de reposição dos pisos após a 

realização das obras e reconheceu o estado de alguns arruamentos nas localidades, informando 

que estavam a priorizar as intervenções, porque atualmente apenas tinham uma equipa 

municipal para efetuar esse trabalho e estavam com muitas dificuldades em contratar pessoal 

operacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal fez, ainda, o ponto de situação das 

obras da envolvente da Casa do Povo de Relíquias, referindo que estavam a preparar o 

ajardinamento de responsabilidade municipal, seguindo-se o asfaltamento. -------------------------  

 ------------ Quanto à preocupação apresentada pela Senhora Gracinda Guerreiro informou que 

estava a decorrer a obra de construção do sistema para abastecimento de água a Relíquias a 

partir da barragem, pelo que brevemente aquele furo seria inutilizado, o que resolveria a 

questão da retirada da água do poço da munícipe. --------------------------------------------------------  

 ------------ Em relação à intervenção sobre as obras do Polis referiu que a questão estética dos 

projetos era muito subjetiva e discutível, no entanto, o feed-back por parte das pessoas que 

visitavam o concelho era positivo. Informou, ainda, que o Município de Odemira tinha emitido 

parecer relativamente aos projetos das ações da responsabilidade da Sociedade Polis, mas 
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muitas sugestões não tinham sido acatadas, relembrando que as responsabilidades do Município 

naquela Sociedade eram partilhadas e minoritárias. ------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que era prioritária a implementação do Plano de Trânsito no centro histórico 

de Odemira, uma vez que havia a necessidade de concluir primeiro os Planos de Trânsito de 

Zambujeira do Mar e de Vila Nova de Milfontes, devido à época balnear. ---------------------------  

 ----------- Seguidamente, informou que as dificuldades sentidas no Setor de Urbanismo do 

Município de Odemira se relacionavam com a falta de pessoal técnico e a morosidade dos 

concursos para contratação de novos técnicos, os quais chegavam a atingir um ano de duração, 

aliado ao elevado volume processual existente no concelho. Referiu que, por vezes, os 

processos entregues no Município de Odemira se encontravam muito incompletos, o que 

também atrasava a emissão de licença. No entanto, relembrou que os requerentes podiam optar 

pela entrega de comunicações prévias que lhes permite o início dos trabalhos após oito dias, 

mas o projetistas não costumam utilizar aquele meio porque acarreta maior responsabilidade, 

preferindo optar pela via do licenciamento. Revelou, também, que se tem notado um aumento 

substancial de pedidos para legalização de imóveis, que são mais morosos na sua análise pela 

complexidade do próprio processo. Nessa conformidade, solicitou que o Senhor Manuel 

Brissos fizesse chegar o número do seu processo, para solicitação do ponto de situação juntos 

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

 ----------- Por último, relativamente à preocupação apresentada pelo senhor Jorge Bento, 

informou que, aquando da participação pública relativa a uma alteração do Plano de Trânsito de 

Vila Nova de Milfontes, das quinze comunicações recebidas, doze eram sobre o possível 

encerramento da Rua no Largo de Santa Maria que, curiosamente, não estava equacionado. 

Informou que o que se tem vindo a falar é na possibilidade de Vila Nova de Milfontes ter mais 

algumas “zonas de vivência” e recordou a dificuldade em encerrar a Rua Sarmento Breires e 

que, atualmente, a opinião dos comerciantes e da restante população era bastante positiva. ------  
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 ------------ Informou que já estava agendada pela equipa de separadores municipais a limpeza do 

mato e do “lixo” existente junto às habitações em Vale Ferro mencionada pelo Senhor José 

Daniel. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- a) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: ----------------  

 ----------- 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 unanimidade, com quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

Municipal. Não participaram na referida votação os Senhores Jaime Gonçalves e João 

Quaresma por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. -------------------  

 ----------- b) SESSÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA TRINTA DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: --------  

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e cinco membros da Assembleia 

Municipal. Não participaram na referida votação os Senhores Jaime Gonçalves, João Quaresma 

e Miguel Monteiro por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. ---------  

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCELHO: À semelhança do que ocorreu nas últimas sessões, as intervenções dos membros 

da Assembleia Municipal no presente ponto da Ordem de Trabalhos foram efetuadas por 

bancada, com limitação de tempo: --------------------------------------------------------------------------  

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

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

Nova de Milfontes, que manifestou a sua preocupação relativamente à recolha de lixo na sua 

freguesia, referindo que a recolha tem sido insuficiente, verificando-se uma acumulação de lixo 

junto aos contentores e que os contentores de recolha seletiva e de indiferenciados eram 

manifestamente insuficientes. Tais preocupações já haviam sido comunicadas aos serviços 

municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente informou que algumas pedras da calçada, colocadas aquando da 
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requalificação urbana da vila, continuavam soltas, pese embora já tivessem ocorrido algumas 

correções e, bem assim, referiu que os maus cheiros oriundos das sargetas de recolha de águas 

pluviais subsistiam. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, que alertou para o aumento do trânsito automóvel, especialmente de veículos 

pesados na Zona Industrial da Boavista dos Pinheiros, e para o excesso de velocidade com que 

alguns automobilistas circulam naquelas ruas, onde existe também uma zona habitacional. 

Nessa conformidade, solicitou que fossem colocadas naquela zona as medidas redutoras de 

velocidade que entendessem mais adequadas (sinalização ou lombas). Solicitou ainda que 

fossem tomadas as medidas necessárias para desviar o trânsito de veículos pesados do centro da 

localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

que reforçou a preocupação apresentada pelo público relativamente ao estado da estrada 

municipal entre São Luís e Relíquias e apelou para que, caso não se conseguisse brevemente 

encontrar a solução definitiva para a reparação daquele troço, se avançasse com uma solução 

mais célere que minimizasse o problema, manifestando a disponibilidade da sua Junta de 

Freguesia em colaborar com o Município de Odemira para o efeito. ----------------------------------  

 ----------- Seguidamente, solicitou que o Município de Odemira verificasse a possibilidade de se 

construir uma rede de abastecimento público de águas às habitações existentes na zona das 

Cortinhas, situada entre São Luís e Vale Bejinha. Referiu que se tratava de um povoamento 

disperso, com cerca de dezassete casas, onde a maioria das pessoas eram residentes e até 

possuíam atividades económicas no local. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se à proposta para colocação de rede de fibra ótica no concelho, cuja 

proposta consta da Ordem de Trabalhos daquela sessão, relembrou que devia ser igualmente 

reforçada a cobertura de rede móvel (3G e 4G), especialmente por questões de segurança e 
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enquanto interlocutores no âmbito do Proteção Civil, onde têm de estar permanentemente 

contatáveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Por último, apelou para que fossem equacionadas medidas para a recolha e 

tratamento de resíduos “verdes e sobrantes”, pois apesar de as Juntas de Freguesia estarem a 

efetuar aquele serviço, os munícipes cada vez menos optavam pela combustagem, o que 

aumentava o volume daquele tipo de resíduos, que se amontoava e constituía um foco de 

perigo. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Alertou, ainda, para os problemas do concelho relacionados com a prestação de 

serviços de saúde, especialmente na sua freguesia, que recentemente tinha ficado sem a médica 

de família que também servia a freguesia de Vale de Santiago. ----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro para reforçar a intervenção efetuada pelo Senhor 

António Almeida no Período de Intervenção do Público, a propósito da necessidade de se 

implementar o Plano de Trânsito na zona histórica da vila de Odemira, relembrando que aquela 

preocupação já tinha sido abordada pela primeira vez na Assembleia Municipal há cerca de um 

ano. Seguidamente, congratulou o Município de Odemira por já ter adjudicado o serviço para 

aquisição de desfibrilhadores que serão colocados nos locais públicos do concelho de Odemira, 

no âmbito do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática. No entanto, manifestou a sua 

preocupação pelo facto de os equipamentos ainda não terem sido instalados. -----------------------  

 ---------- O Senhor Francisco Martins apresentou a Congratulação que seguidamente se 

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

 ---------------------------------------- “CONGRATULAÇÃO --------------------------------------------  

 ---------- ODEMIRA INTEGRA PROJETO DE TRANSPORTE A PEDIDO DO ALENTEJO -  

 ---------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira propõem uma congratulação pela 

adesão do Município de Odemira ao Projeto-piloto de “Transporte a Pedido”, promovido pela 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA). -----------------  
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 ----------- O projeto de Transporte a Pedido que agora inicia no Alentejo, é um serviço 

disponibilizado pelos 6 municípios aderentes (Moura, Reguengos de Monsaraz, Beja, Odemira 

e Mértola) e pretende complementar os serviços existentes, em locais onde ele não existe ou é 

deficitário, nunca se sobrepondo à oferta já existente. ---------------------------------------------------  

 ----------- No caso de Odemira, é de saudar a importância da parceria que será desenvolvida com 

os taxistas do concelho. Nesta primeira fase, serão estes profissionais a dar uma resposta na 

ligação ao eixo ferroviário, tendo para isso sido desenvolvidos circuitos que irão ligar as 

povoações do concelho às duas estações de comboio em funcionamento, Amoreiras-Gare e 

Santa Clara/Sabóia, que passam assim a ter uma resposta intermodal para os cidadãos. -----------  

 ----------- De enaltecer é também o custo associado a cada utente deste serviço que permitirá 

realizar grandes deslocações através de um pagamento simbólico resultante desta lógica de 

transporte partilhado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Futuramente, os eleitos desta Assembleia Municipal ambicionam que esta estratégia 

se robusteça e sejam dadas outros tipos de respostas ao nível dos transportes públicos, com 

maior flexibilidade, para os munícipes e turistas, atendendo à importância e necessidade de 

uma oferta ajustada que responda aos desafios deste vasto território. ---------------------------------  

 ----------- Relíquias, 28 de junho de 2019-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. -------------------------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação do presente Voto de 

Congratulação, o qual foi aprovado por maioria, com dezassete votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

três abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal. Após esta votação foram apresentadas as seguintes Declarações de 
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Voto: ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

seguinte: “Sem prejuízo da nossa votação favorável, o projeto em si não merece qualquer 

reparo, mas gostaria de perceber porque é que ficaram de fora algumas localidades com alguma 

relevância, nomeadamente Corte Brique e Cortes Pereiras. Isto é um projeto-piloto de âmbito 

concelhio, pelo que não se percebe porque ficaram de fora localidades que de uma forma mais 

evidente mostram algumas dificuldades de acesso ao transporte. Se é um projeto concelhio 

devia de integrar todas as áreas e não ser apenas circunscrito. Neste caso, qual foi o critério 

subjacente a este princípio”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Teresa Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, eleita pela Coligação Democrática Unitária, que referiu “Eu votei a favor, mas deviam 

ser incluídas as zonas de Corte Brique e de Cortes Pereira, bem como equacionada uma ligação 

ao transporte ferroviário”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, que disse que a 

sua abstenção não tinha sido pelo mérito do projeto em si, mas por aquilo que ele não trazia, 

porque o projeto não ligava a nenhum dos serviços públicos principais que os munícipes do 

concelho de Odemira precisavam, designadamente localizados em Santiago do Cacém e em 

Beja. Referiu ainda que esperava que o presente projeto não servisse para declinar alguns 

pedidos de transporte que eram solicitados ao Município de Odemira. -------------------------------   

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

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

Santiago, para reforçar a preocupação relativamente à falta de médico de família na sua 

freguesia, relembrando que ficava um elevado número de munícipes com alguma idade sem 

quaisquer cuidados de saúde. Seguidamente questionou o ponto de situação relativamente à 

colocação da rede de esgotos nos Foros da Caiada. ------------------------------------------------------    
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 ----------- Alertou ainda para o mau estado do piso das estradas municipais números mil e 

setenta e quatro, mil e setenta e cinco e mil e setenta e cinco traço um, apelando para que fosse 

efetuada uma intervenção brevemente. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou também se estava prevista a construção de um parque industrial na zona do 

Matadouro do Litoral Alentejano e, bem assim, se estava prevista para breve a reparação da 

estrada que liga aquele equipamento às Fornalhas Velhas. ----------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que tinha sido prometida a transferência de um funcionário da 

Câmara Municipal para a sua Junta de Freguesia mas que, no entanto, até à data ainda não tinha 

ninguém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que apelou para uma resolução rápida da sucata existente “a céu 

aberto” em Algoceira, uma vez que há seis anos que tentam resolver o problema. Referindo-se 

ao Plano de Pormenor das Portas de Transval, perguntou para quando estava prevista a 

legalização das situações, bem como o alcatroamento das ruas. Relembrou que há seis anos 

vem solicitando o alcatroamento das ruas da Bemposta, bem como a solução ao longo da 

estrada nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou também para a falta de sombras no novo estacionamento da rua de acesso ao 

cemitério de Odemira e, bem assim, para quando estava prevista a implementação da proposta 

para circulação de trânsito nos dois sentidos na Rua Dr. Agudo, em Odemira. ----------------------  

 ----------- Seguidamente perguntou se já tinha sido equacionado o novo espaço para a realização 

de feiras e mercados em Odemira, uma vez que a requalificação da margem esquerda do rio 

Mira, não permitia a sua realização naquele local. -------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, perguntou o ponto de situação da Petição entregue na Câmara Municipal 

sobre a instalação de um Crematório em Odemira, bem como se já estava resolvido o problema 

da deposição de cadáveres no Centro de Saúde de Odemira. -------------------------------------------  



-19- 

28-06-2019 

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que reiterou a preocupação que vem apresentando 

na Assembleia Municipal sobre a mobilidade pedonal junto à estrada nacional número trezentos 

e noventa, designadamente entre as Brunheiras e as bombas de gasolina de Vila Nova de 

Milfontes, onde já ocorreram acidentes com vítimas mortais. Relembrou que se trata de um 

troço onde os automóveis transitam com velocidade, há conflitos entre automóveis e bicicletas, 

não existem bermas e a passagem pedonal era efetuada de forma improvisada. ---------------------  

 ---------- Por último, perguntou sobre o ponto de situação da ligação da rede de abastecimento 

de águas às habitações que se encontram do outro lado da estrada nacional, em frente ao 

depósito elevado de águas, situado junto à estrada nacional que liga Vila Nova de Milfontes às 

Brunheiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que solicitou o ponto de situação dos concursos 

relativos às intervenções nas Escolas de Relíquias e de São Luís e, caso de ausência de 

concorrentes, porque não optavam por um procedimento de ajuste direto. ---------------------------  

 ----------  Por último, pergunto se já tinha havido alguma resposta do Governo relativamente ao 

Relatório do Grupo de Trabalho sobe a atividade agrícola na área de Perímetro de Rega do 

Mira e do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Questionou ainda como 

decorreu a visita da Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, da 

Senhora Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e do Alto-Comissário para as 

Migrações, ao concelho de Odemira, onde foram debatidas questões sociais relacionadas com a 

população migrante residente no território. ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Senhora Fernanda Almeida apresentou o Voto de Felicitações que seguidamente se 

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

 ------------------------------- “VOTO DE FELICITAÇÕES --------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos do PSD propõem que seja enviado um Voto de Felicitações desta 
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Assembleia ao grupo de alunos Alexandre Gonçalves, Francisco Vilhena e Vicente Guerreiro, 

coordenados pela Professora Paula Canha, da Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves de Odemira, pelo Prémio Lipor, atribuído no âmbito da Décima Terceira Mostra 

Nacional de Ciência com o Projeto “Influência de três ETAR’s na qualidade ecológica da água 

superficial e no seu conteúdo em bactérias resistentes a antibióticos” e que irão representar 

Portugal no Luxemburgo, devendo ser dado conhecimento do mesmo aos interessados e à 

respetiva Escola e ao Agrupamento de Escolas de Odemira.” ------------------------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação do presente Voto de 

Felicitações, o qual foi aprovado por unanimidade, com dezoito 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 

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

 ----------- Seguidamente, a Senhora Fernanda Almeida disse o seguinte: “Certamente todos os 

presentes nesta Assembleia Municipal assistiram com grande interesse à recente reportagem da 

SIC “A Vila onde cabe o Mundo”, referente à situação da imigração no nosso concelho. Não 

sei como se sentiram no final. Eu, pessoalmente, senti-me triste. Triste e defraudada. Muito 

haveria por dizer sobre a reportagem, mas limito-me a colocar-lhe uma questão Senhor 

Presidente. A dada altura o Senhor Presidente afirma que o concelho tem infraestruturas 

suficientes para todos os imigrantes e cito o texto que apareceu em destaque sobre a sua 

imagem na SIC, afirmou também, entrando quase em contradição com o que disse o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, que as infraestruturas estavam 

dimensionadas para o pico do verão, assumindo implicitamente que presentemente todos os 

dias são dias de pico do verão. Diga-me Senhor Presidente e quando chegar o pico do pico do 

verão? O Senhor pode garantir que as infraestruturas estão dimensionadas para tal? Analisando 
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as suas declarações ao longo do tempo deteta-se uma mudança no tom do seu discurso. Perante 

a televisão mostrou-se muito mais confiante do que quer o Senhor quer os eleitos do PS têm 

mostrado perante esta Assembleia Municipal, basta para isso citar um excerto da Ata da 

reunião de trinta de abril «revelou que estava seriamente preocupado enquanto responsável 

publico eleito pelas pessoas», e os teores das Moções apresentadas pelos eleitos do PS «Pelo 

desenvolvimento sustentável de Odemira» e «Falta de meios da GNR no concelho de 

Odemira». Na reunião da Assembleia Extraordinária de treze de dezembro o Senhor Vice-

Presidente, e passo a citar a Ata dessa reunião, «reconheceu que se estava perante um grande 

desafio e que era primordial a continuidade do debate com posições concretas e quantificadas». 

Será que, entretanto, foi possível a quantificação do problema? Nesse sentido entregamos o 

seguinte Requerimento”:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- “REQUERIMENTO (1) ---------------------------------------------  

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

competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer que seja dado conhecimento a esta 

Assembleia, por escrito, dos resultados dos relatórios das vistorias efetuadas no concelho pelo 

consórcio de entidades Guarda Nacional Republicana, Município de Odemira, Autoridade para 

as Condições de Trabalho e Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, e onde têm estado presentes a 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís e o Senhor Vereador Pedro Ramos. ------------------------  

 ---------- Odemira, 28 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pelo Partido Social Democrata”. ----------------------------------------------------  

 ---------- Por último, entregou ainda à Mesa os documentos que seguidamente se transcrevem e 

que serão encaminhados, juntamente com o Requerimento anterior, para o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- “REQUERIMENTO (2) ---------------------------------------------  

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



-22- 

28-06-2019 

competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer que seja dado conhecimento a esta 

Assembleia, por escrito, do teor dos protocolos celebrados bem como o valor dos montantes 

envolvidos com as diferentes Juntas de Freguesia, no âmbito da transferência de competências 

do Município para as Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos pelo Partido Social Democrata”. ----------------------------------------------------  

 --------------------------------------- “QUESTÕES POR ESCRITO -------------------------------------  

 ----------- 1) O edifício que está em construção em Vila Nova de Milfontes junto ao Centro 

Comercial em Vila Nova de Milfontes é o Terminal Intermodal de Vila Nova de Milfontes que 

consta na página 10 das Grandes Opções do Plano? -----------------------------------------------------  

 ----------- 2) Qual o resultado da avaliação acústica em Vila Nova de Milfontes pedida à 

CIMAL e referida pelo Senhor Presidente na reunião de 30 de abril? ---------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos pelo Partido Social Democrata”. ----------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que foi recentemente aprovado o 

Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo que no seu articulado 

contempla para o concelho de Odemira uma quota de cerca de três mil e cem hectares de 

floresta de eucalipto, a qual terá de ser vertida para o Plano Diretor Municipal. Nessa 

conformidade, perguntou como seria efetuada a distribuição daquela quota pelas freguesias do 

concelho e, bem assim, como equacionavam repensar o território do ponto de vista do 

ordenamento florestal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que reiterou a preocupação apresentada pelo 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria sobre a deposição dos 

cadáveres no Centro de Saúde de Odemira. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente, informou que a Comissão Pró-Cidadania da Assembleia Municipal 

tinha reunido na semana anterior e constatou que, passados quinze meses, não tinha obtido 

qualquer resposta do Município de Odemira, relativamente ao ofício enviado ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal onde era solicitada a emissão de um parecer técnico sobre a 

possibilidade da transmissão online das sessões daquele Órgão. ---------------------------------------  

 ---------- Referindo-se à entrevista do Senhor Presidente da Câmara Municipal à SIC, 

mencionada também pela Senhora Fernanda Almeida, na qual o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal tinha afirmado que o território estava preparado para enfrentar a pressão do pico do 

verão em termos de infraestruturas e serviços, considerou que a resposta já tinha sido prestada 

naquela sessão pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, sobre 

a preocupação com a recolha de resíduos sólidos urbanos. ---------------------------------------------  

 ---------- Em relação aos serviços de saúde, perguntou que démarches têm sido feitas pelo 

Município de Odemira relativamente ao possível encerramento da maternidade do Hospital 

José Joaquim Fernandes em Beja e as dificuldades existentes na abertura do novo setor de 

urgências do Hospital do Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembrou que há um ano foi encerrado o Balcão da Caixa Geral de Depósitos em 

Colos e, nesse sentido, perguntou o que foi efetuado pelo Município de Odemira, para além das 

posições tomadas, e o que podia ainda ser feito para resolver aquela situação, onde cerca de 

cinco mil habitantes ficaram sem serviços bancários. ----------------------------------------------------  

 ---------- Reforçou ainda a necessidade de reparação da estrada municipal número quinhentos e 

trinta e dois, cuja preocupação foi enúmeras vezes mencionada naquela sessão. --------------------  

 ---------- Por último, informou que no Jardim da Eira da Lagoa, em Colos, os equipamentos de 

iluminação pública estavam muito degradados, pelo que existindo um Protocolo entre o 

Município de Odemira e a respetiva Junta de Freguesia, perguntou de quem era a 

responsabilidade de reparação. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu ainda que no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

(CIMBAL) tem vindo a ser alvitrada a possibilidade de privatização do sistema de 

abastecimento de água “em baixa”. Sabendo-se da pressão existente por parte do Governo para 

a concretização daquele objetivo junto das Câmaras Municipal e Comunidades Intermunicipais, 

da existência de posições discordantes na própria Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Litoral (CIMAL), perguntou se a posição do Município de Odemira continuava a ser contra 

aquela pretensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas sobre a deposição de cadáveres no Centro de 

Saúde de Odemira, o Senhor Miguel Monteiro informou que a situação foi minimizada através 

da colocação, no local, de um contentor próprio para o efeito, congratulando a Câmara 

Municipal pelas démarches realizadas no sentido de ver resolvida aquela situação. ----------------  

 ----------- Neste momento, entrou na sala o Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

integrou a Mesa da Assembleia Municipal. O Senhor Presidente da Câmara Municipal 

justificou o seu atraso devido ao facto de ter estado na abertura do Encontro Final do Festival 

de Mastros em Odemira, cujo inicio se atrasou, e agradeceu a presença de todos naquela sessão, 

bem como a disponibilidade do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de o ter 

substituído até ao momento naquela sessão. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal respondeu que: ---------------------------------------------------------  

 -----------  - os problemas relacionados com a recolha de resíduos sólidos em Vila Nova de 

Milfontes verificam-se um pouco por todo o concelho, devido a reformas e situações de doença 

no pessoal operacional no Município de Odemira, bem como a avarias imprevistas nas viaturas 

de recolha, que impediram o reforço nos circuitos durante a época de verão, no entanto, 

estavam a fazer o possível para normalizar a situação. Relativamente à necessidade de mais 

lugares de deposição de resíduos em Vila Nova de Milfontes informou que iria solicitar aos 
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serviços municipais que verificassem essa situação com o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - já tinha sido efetuada a correção da calçada na zona antiga de Vila Nova de 

Milfontes, no entanto, iria solicitar ao empreiteiro que efetuasse as reparações em falta. ----------  

 ----------  - em relação ao mau cheiro, informou que tiveram a aguardar que a EDP efetuasse a 

ligação das novas estações elevatórias de esgotos, que atualmente já estão ligadas, tendo sido 

alterados os circuitos de bombagem, pelo que será expetável que a situação seja ultrapassada. 

No entanto, se o problema persistir solicitará aos serviços municipais que analisem aquela 

situação e proponham uma solução eficaz. ----------------------------------------------------------------  

 ----------  - concordava com o desvio do trânsito de veículos pesados no centro da Boavista dos 

Pinheiros, pelo que iria solicitar aos serviços a implementação dessa proposta, bem como a 

análise da solicitação para colocação de medidas de redução de velocidade na zona industrial, 

no entanto, relembrou que independentemente da colocação de sinalização limitadora aquela 

situação decorria da falta de civismo de alguns automobilistas. Sobre as questões do trânsito, 

informou ainda que iria verificar junto dos serviços municipais para quando estava prevista a 

implementação dos dois sentidos do trânsito na Rua Dr. Agudo em Odemira. Sobre este assunto 

considerou que quanto maior a flexibilidade do trânsito melhor, mas sempre sem colocar em 

risco a segurança dos peões. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - o projeto para reparação do troço da estrada entre São Luís e Monte da Estrada está 

elaborado, mas tratando-se de um investimento considerável, estavam a tentar obter algum 

apoio financeiro para não ser apenas um esforço municipal. Para esse efeito solicitaram junto 

da CCDR Alentejo e do Governo a aprovação de três exceções para financiamento do quadro 

comunitário de apoio, designadamente para reparação da estrada entre o Almograve e o 

Cavaleiro; da estrada entre o entroncamento da estrada nacional número cento e vinte, Brejão, 

Azenha do Mar; e, a estrada entre o Monte da Estrada e São Luís. Como não obtiveram a 
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autorização por parte da União Europeia relativamente aquela solicitação, terão de estabelecer 

prioridades e lançar os concursos por via do orçamento municipal. -----------------------------------   

 -----------  - estava a ser analisado o pedido para execução de rede publica de abastecimento de 

água à povoação de Cortinhas, em São Luís, tendo em conta que se tratava de uma povoação 

dispersa e por isso difícil de infraestruturar. Sobre o abastecimento de água, informou que 

tinham sido concretizadas as redes para Caeiros da Fontinha, Choça, Vales e Casa Nova da 

Cruz, através de financiamento comunitário e municipal. -----------------------------------------------  

 -----------  - o reforço de cobertura de rede móvel no concelho tem sido uma aposta do 

Município de Odemira que tem pressionado junto das operadoras para a sua concretização, 

tendo a Altice se disponibilizado em colaborar no sentido de encontrar uma solicitação para as 

zonas ainda sem rede. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a recolha e o tratamento dos resíduos verdes e sobrantes eram uma problemática 

crescente a nível nacional e inclusivamente a Ambilital está a ter dificuldades em dar resposta a 

todas as solicitações, pese embora tivesse os meios na estação de transferência da Bemposta. 

Agradeceu ainda às Juntas de Freguesia pelo apoio prestado no concelho relativamente aquela 

matéria e relembrou que em tempos o Município de Odemira tinha efetuado um esforço ao 

adquirir destroçadores de verdes, e duas foram entregues a Juntas de Freguesia, mas por 

questões de operacionalidade não foram muito utilizados. ----------------------------------------------  

 -----------  - comungou da preocupação relativamente ao estado da Saúde no concelho, com falta 

de médicos de família, enfermeiros e administrativos. Informou que existia mais de cinco mil 

utentes no concelho sem médico de família e estavam na eminência de se aposentarem mais 

dois médicos do quadro do Centro de Saúde de Odemira. Revelou que a problemática existente 

no concelho de Odemira era comum a outros concelhos do Litoral Alentejano e do Baixo 

Alentejo e, bem assim, informou que no próximo dia nove estava agendada uma reunião com o 

Senhor Secretário de Estado da Saúde onde irá apresentar aquelas preocupações e exigir 
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soluções.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - o projeto-piloto referente ao “Transporte a Pedido” no concelho não representava a 

ambição final, mas sim o início de uma experiencia que seria avaliada a cada seis meses, com o 

objetivo de se poder ajustar e abranger outros locais, privilegiando em primeiro lugar o interior 

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

 ----------  - está em concurso e em fase de adjudicação a construção da rede de esgotos e 

respetiva estação de tratamento para os Foros da Caiada. -----------------------------------------------  

 ----------  - irá solicitar aos serviços municipais que efetuassem um levantamento do estado das 

estradas municipais números mil e setenta e quatro, mil e setenta e cinco e mil e setenta e cinco 

traço um. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - não existe uma previsão em Plano Diretor Municipal para implementação de uma 

zona industrial junto ao Matadouro do Litoral Alentejano, pese embora exista uma proposta da 

Administração daquele equipamento e na revisão daquele Plano esteja prevista esta solução. ----  

 ----------  - reconhece a necessidade de reparação da estrada entre o Matadouro do Litoral 

Alentejano e as Fornalhas Velhas, mas no momento não era financeiramente possível a sua 

concretização, prevendo-se a inclusão em orçamento para o ano dois mil e vinte. ------------------  

 ----------  - ainda não estava concluída a proposta final do Plano de Pormenor das Portas de 

Transval. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - já existe um projeto elaborado pelo Município de Odemira relativamente à zona 

pedonal junto à estrada nacional na Bemposta que foi analisado pelos técnicos das 

Infraestruturas de Portugal, tendo sido solicitadas algumas correções para posterior parecer 

daquela entidade. Ainda na referida reunião foram apresentadas para emissão de parecer por 

parte daquela entidade, duas soluções pedonais elaboradas pelo Município de Odemira para as 

zonas de Baiona – São Miguel – Ponte de Odeceixe e para Vila Nova de Milfontes – 

Brunheiras, as quais serão posteriormente executadas pelo Município de Odemira, por falta de 
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recursos financeiros daquela entidade. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - tinha sido encontrada uma solução de recurso na zona de estacionamento da Quinta 

da Estrela, para a realização dos mercados e feiras em Odemira, no entanto solicitou ao Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal e ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria para em conjunto encontrarem uma solução. ---------------------------------  

 -----------  - a ligação da rede de abastecimento de água às habitações situadas em frente ao 

depósito elevado de água, junto à estrada nacional que liga Vila Nova de Milfontes às 

Brunheiras, está dependente da conclusão do sistema de abastecimento de água entre Vila Nova 

de Milfontes e São Luís e só depois serão analisados os pedidos existentes para aquela zona. 

Ainda em relação esta temática informou que já se tinham iniciado os trabalhos para construção 

do sistema de abastecimento de água entre Santa Clara-a-Velha e Luzianes-Gare. -----------------  

 -----------  - está em fase de adjudicação a empreitada do Centro Escolar de São Luís, após dois 

concursos públicos desertos, tendo sido efetuada uma adjudicação por ajuste direto. 

Relativamente à escola de Relíquias informou que tinham realizado algumas obras com a 

colaboração da Junta de Freguesia e já tinham sido substituídas as janelas, faltando a 

requalificação do pátio. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o PROF Alentejo veio prever para o concelho de Odemira um crescimento da área 

florestal de eucaliptos na ordem dos dez por cento, no entanto, considerava que qualquer 

decisão relativamente aquela matéria deveria ter sido antecedida de uma avaliação da atividade 

e proposta técnica. Disse ainda que o debate daquela tema com os proprietários era difícil, 

porque ninguém queria fazer parte de um processo onde a sua propriedade poderia ser utlizada 

como uma estrutura de corta-fogo relativamente às manchas florestais contiguas. Quanto à sua 

adaptação no Plano Diretor Municipal informou que a previsão da localização das manchas 

florestais no concelho tinha de ser estudada por técnicos da área florestal. ---------------------------  

 -----------  - não houve qualquer resposta ao Município de Odemira por parte da Administração 



-29- 

28-06-2019 

da Caixa Geral de Depósitos, sobre o encerramento do Balcão em Colos, no entanto, a Câmara 

Municipal já tinha tomado uma posição, deliberando retirar o movimento financeiro que fosse 

possível daquela instituição bancária. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a responsabilidade quanto à reparação da iluminação existente no Jardim da Eira da 

Lagoa, em Colos, era da EDP, mas a solicitação tinha de ser enviada pelo Município de 

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

 ----------  - enquanto for Presidente da Câmara Municipal a responsabilidade do sistema de 

abastecimento da água “em baixa” será municipal, posição desde há muito assumida e que já 

tinha transmitido em recentes reuniões sobre o tema. Considerou que, primeiro, o concelho de 

Odemira terá de ver resolvidos todos os problemas ainda existentes nos sistemas de 

abastecimento “em alta” e, bem assim, afirmou que o Município de Odemira não está 

disponível para ser a “muleta” de um sistema municipal “em baixa” do Baixo Alentejo. ----------  

 ----------  - ainda não estava concluída a análise da Petição entregue ao Município de Odemira 

sobre a instalação de um Crematório no concelho, porque estão a recolher todos os dados 

relativos aos dois modelos de gestão existentes para aquele equipamento, ou seja, gestão 

pública ou concessão a gestão privada e em que condições. --------------------------------------------  

 ----------  - irá solicitar ao Vereador Pedro Ramos que verificasse o processo referente à sucata 

existente em Algoceira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - ainda não tinha havido qualquer resposta por parte do Governo relativamente às 

posições tomadas pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, bem como pelo Grupo 

de Trabalho do Mira, sobre a atividade agrícola na área do Perímetro de Rega do Mira e do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, pese embora os prazos estipulados 

para o efeito já tivessem sido ultrapassados. Informou ainda que qualquer iniciativa que o 

Município de Odemira venha a tomar sobre aquela matéria será sempre condicionada às suas 

competências, porque as decisões sobre atividades e legislação em Reserva Agrícola Nacional 
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são totalmente tomadas pelo Governo e Assembleia da República sem ouvir as autarquias 

locais. Revelou ainda que não está contra qualquer atividade agrícola, mas defende a 

diversidade do mosaico agrícola no concelho e em particular no Perímetro de Rega do Mira, 

com culturas e espécies diferentes, com planos de gestão e monitorização, e geradora de 

processos de sustentabilidade no âmbito económico, social e ambiental. -----------------------------  

 -----------  - em relação às suas declarações na reportagem da SIC, referiu que a entrevista onde 

lhe perguntaram “se as infraestruturas estavam em sobrecarga e já ameaçavam rotura” tinha 

sido efetuada em maio, às “portas” do verão, com reservas turísticas já efetuadas, pelo que foi 

sua intenção ter o cuidado na forma como iria abordar o tema, de maneira a evitar que a 

mensagem pudesse levar a televisão a transmitir que o concelho estava num caos, porque isso 

afastaria os turistas. Referiu ainda que as suas preocupações relativamente ao tema têm sido 

transmitidas em sede de reuniões com as respetivas autoridades de investigação, com os 

membros do Governo, à Senhora Ministra da Presidência na sua deslocação a Odemira, onde 

lhe mostrou in loco o que se passava à porta do Tribunal, nas Finanças, em São Teotónio e lhe 

transmitiu os problemas existentes em termos de respostas nas áreas da saúde e da segurança, 

sendo que a continuar o fluxo de chegada de migrantes a Odemira, ao ritmo a que está a 

acontecer, a situação provocará sobrecarga nas infraestruturas e um crescente “alarme social”. --  

 ----------- Sobre esta matéria e relativamente à intervenção do Senhor Pedro Gonçalves, 

relembrou que o problema não era apenas dos outros, porque a situação agudizou-se devido à 

alteração em abril de uma lei, aprovada pela esquerda (Bloco de Esquerda, Coligação 

Democrática Unitária e Partido Socialista), que veio permitir a todos aqueles que estivessem 

em qualquer lado pudessem vir para Portugal. A referida lei teve por objetivo a legalização de 

cerca de vinte mil migrantes que residiam no país, mas ao abrigo da mesma norma estavam a 

legalizar-se aos milhares e muitos dos migrantes nunca cá tinham estado. Referiu ainda que 

numa primeira fase os migrantes vieram para o concelho devido à atividade agrícola, mas 



-31- 

28-06-2019 

atualmente são os próprios empresários agrícolas que referem que já não precisam de mais 

mão-de-obra e continuam a chegar pessoas ao território, alegando que há “outros interesses!”. --  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que não pode estar satisfeito com 

a situação atual, inclusivamente por saber que a população do concelho esta revoltada e 

claramente preocupada. Revelou ainda que está contra o forte e rápido impacto que aquele 

processo estava a ter no território e, nesse sentido considerou que não “tinha mudado o seu 

discurso”, teve foi os cuidados devidos para, no momento, e perante aqueles que podiam levar a 

mensagem, não arranjar problemas maiores. Por último, revelou ainda que a reportagem não 

tinha passado a sua entrevista na integra, pois sobre a pergunta relativamente às infraestruturas 

públicas no concelho, tinha referido posteriormente que “pese embora este contexto de 

Odemira e no seu litoral ter infraestruturas suficientes para aguentar os piques de verão e como 

tal ser capaz de responder ao longo de todo o ano a um número de população da mesma ordem, 

mas é verdade que se continuar a chegar muitas mais pessoas a este ritmo, precisamos de 

reforçar as infraestruturas, mas também a segurança, a saúde e a rede viária que tem mais 

trânsito”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

passou a palavra ao Senhor Daniel Balinhas, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias, que 

agradeceu a presença de todos, bem como à Senhora Presidente da Assembleia Municipal por 

ter agendado a sessão na sua freguesia. Agradeceu ainda à Direção da Casa do Povo de 

Relíquias pela cedência do espaço para a realização da sessão, bem como ao restaurante pelo 

jantar servido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, reforçou as preocupações apresentadas pelos munícipes naquela sessão 

relativamente à sua freguesia, designadamente quanto ao estado da estrada municipal número 

quinhentos e trinta e dois, do caminho municipal número mil cento e vinte e sete e das ruas em 

Relíquias, especialmente de acesso ao Bairro Municipal, ao cemitério, junto ao reservatório de 
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água e à saída de Relíquias (zona norte). Lamentou ainda a atitude intolerante dos empreiteiros 

que estão a prestar serviço para a empresa AgdA, S.A. para com a população e apelou para que 

o Município de Odemira chamasse a atenção daquela empresa para a necessidade de reparação 

do asfalto após a conclusão das obras, porque causava transtorno às pessoas não só devido ao 

pó existente, mas também para acautelar a segurança dos peões que utilizavam a via. -------------  

 ----------- Informou ainda que a maioria das lâmpadas existentes nos candeeiros de iluminação 

pública estavam fundidas, existiam ruas praticamente às escuras e, apesar de já ter comunicado 

esse facto à EDP há cinco meses, não obteve qualquer resposta. Solicitou ao Município de 

Odemira que o ajudasse a resolver aquele problema. Ainda relativamente aos serviços públicos, 

lamentou ainda o atual funcionamento dos serviços de correio, onde na sua freguesia existiam 

zonas que estavam semanas sem receber qualquer correspondência. ----------------------------------  

 ----------- Por último, alertou para as constantes interrupções no abastecimento de água às 

habitações existentes na zona alta de Relíquias, provocadas pelo inconstante serviço de 

abastecimento do reservatório. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Odemira já tinha insistido junto da AgdA, S.A. e da EDP para resolver as situações referidas 

pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias. Em relação ao mau estado do 

caminho municipal número mil cento e vinte e sete referiu que inicialmente aquele troço não 

tinha sido dimensionado para suportar o trânsito e as tonelagens que atualmente tinha. Revelou 

ainda que já tinha sido colocada sinalização limitadora a certas tonelagens que foi vandalizada.  

 ----------- Por último, deu nota que na última reunião ordinária da Câmara Municipal tinha sido 

analisada a proposta para a possível aquisição do edifício da antiga igreja em Relíquias, com 

vista a instalar um futuro equipamento coletivo, tendo sido deliberado efetuar uma 

contraproposta ao proprietário do imóvel. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Intervo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que face a ausência de mais 
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intervenções deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------  

 ---------- Seguidamente, interrompeu a sessão para um intervalo de quinze 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.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

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

de abril a trinta e um de maio do ano de dois mil e dezanove, que ficará arquivado no maço de 

documentos da presente sessão. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referindo-se à décima página do Relatório, 

na segunda linha do quadro das principais adjudicações de bens e serviços efetuadas pelo 

Município de Odemira, chamou a atenção para o facto de estar mencionado a “aquisição de 

refeições para a Assembleia Municipal no dia 25 de Abril de 2019”, por “5.709,33 €”, o que 

representaria cerca de cento e sessenta e sete euros de refeição por cada Membro da 

Assembleia Municipal. Tratando-se de um documento público, solicitou a correção daquele 

lapso. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que reconheceu a existência de 

um lapso na descrição da aquisição, uma vez que a refeição em causa incluía todos os 

convidados do evento e os elementos dos ranchos folclóricos que atuavam naquele dia 

(conforme cópia do documento que entregou à Mesa da Assembleia Municipal para o Senhor 

Pedro Gonçalves), pelo que iria solicitar aos serviços municipais que efetuassem a devida 

correção.  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que apelou para que houvesse uma maior 
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coerência dos dados constantes no Relatório em causa e deu como exemplo a informação 

constante na terceira página, onde o quadro referente à “Execução Comparativa das Receitas de 

Capital” era referente ao período entre janeiro e maio, embora o Relatório diga respeito ao 

período compreendido entre o dia um de abril e o dia trinta e um de maio. --------------------------  

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

financeira era referente a cada semestre do ano e, por esse motivo, vinha refletida nos 

respetivos Relatórios daquela forma. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração dos presentes 

o prolongamento da sessão por mais trinta minutos, nos termos do número cinco do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, tendo sido aprovado por 

consenso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA Nº 6/2019 V-TG - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS 

DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO: Foi presente 

a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

reunião: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0331-2019 - PROPOSTA Nº 6/2019 V-TG - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE 

COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO -------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 6/2019 V-TG, datada de 13/06/2019, proveniente do 

Gabinete da Vereadora Telma Guerreiro, que seguidamente se transcreve: --------------------------  

 ----------- "Proposta nº 6/2019 V-TG - Processo de Descentralização Administrativa resultante 

das transferências de competências para o Município no domínio da educação ---------------------  
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 ---------- A transferência de competências da Administração direta e indireta do Estado para o 

poder local democrático, operada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, fundamenta-se nos 

princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 

democrática da Administração Pública, plasmados no n.º 1 do artigo 6.º da Constituição da 

República Portuguesa, assentando na concretização do Programa do XXI Governo 

Constitucional, que preconiza a modernização do Estado, através da transformação do seu 

modelo de funcionamento, como condição essencial para o desenvolvimento socioeconómico 

do país e para a satisfação, com eficiência e qualidade acrescidas, das necessidades das 

populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Decreto-Lei nº 21/2019, de 20 de janeiro, procede ao reforço das áreas que 

anteriormente foram descentralizadas para os municípios e atribui novas competências, 

organizando num único diploma legal as competências das autarquias locais e entidades 

intermunicipais nas vertentes de planeamento, investimento e gestão no domínio da educação e 

regulando o funcionamento dos conselhos municipais de educação. ----------------------------------  

 ---------- Tendo em conta a deliberação de Câmara, de 21 de março, e a deliberação da 

Assembleia Municipal, de 28 de março de 2019, de não assunção das transferências de 

competências previstas no Decreto – Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, para o ano de 2019, e 

tendo em conta a necessidade de, de acordo com a alínea a) e b) do nº 2 do Artigo 4º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a 

transferência das competências no ano de 2020, comunicarem esse facto à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 30 de junho de 

2019, considera-se que a Câmara Municipal não tem condições de aceitar a transferência de 

competências previstas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, para o ano de 2020, pelo 

que se remete o assunto à Consideração Superior. -------------------------------------------------------  

 ---------- No período que mediou este período foi constituído um grupo de trabalho para 
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preparar a assunção de competências desta natureza e dimensão, de forma responsável, 

preparando a restruturação interna e estratégica que se impõe. -----------------------------------------  

 ----------- Tendo em consideração o enquadramento efetuado, propõe-se que a Excelentíssima 

Câmara Municipal delibere remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 76º do referido diploma, com proposta de 

não assunção das transferências de competências previstas no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 

janeiro, para o ano de 2020, para posterior informação à Direção Geral das Autarquias Locais 

em tempo útil. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 13 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vereadora, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Telma Guerreiro". -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, 

tendo sido deliberado por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito 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 vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal, aprovar a proposta de não assunção das transferências de competências 

previstas no Decreto-Lei número vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, no 

domínio da Educação, para o ano de dois mil e vinte. ---------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: PROPOSTA N.º 13/2019 P - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS 
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PARA O MUNICÍPIO NOS DOMÍNIOS DA PROTEÇÃO E SAÚDE ANIMAL E DA 

SEGURANÇA DOS ALIMENTOS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

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

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0365-2019 - PROPOSTA N.º 13/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE 

COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NOS DOMÍNIOS DA PROTEÇÃO E SAÚDE 

ANIMAL E DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS -------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 13/2019 P, datada de 17/06/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta n.º 13/2019 P - Processo de descentralização administrativa, resultante das 

transferências de competências para o Município nos domínios da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas setoriais. -------  

 ---------- De entre todos os diplomas já publicados relativos à matéria de descentralização de 

competências da Administração, merece-nos uma especial reflexão as implicações práticas do 

Decreto-Lei n.º 20/2019 de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais nos domínios da 

proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos, que resultou na elaboração de um 

documento enquadrador que traduz a análise e consequências da sua aplicação à realidade 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, foi deliberado por unanimidade na reunião ordinária da Câmara Municipal de 

21 de março e por maioria na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 28 de março, 

de 2019, a não assunção das transferências de competências previstas no Decreto-Lei n.º 
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20/2019, de 30 de janeiro, para o ano de 2019, sendo necessário submeter novamente o assunto 

a apreciação e deliberação dos referidos órgãos, caso não se pretenda a transferência de 

competências para o ano de 2020, em face do disposto nas alienas a) e b) do n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face da informação dos serviços, que se junta em anexo, de que não houve 

alterações das condições que fundamentaram as deliberações supra referidas de não assunção 

das competências e, atendendo a que as autarquias locais que não pretendam a transferência de 

competências no ano de 2020 terão que comunicar esse facto à Direção Geral das Autarquias 

Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 30 de junho de 2019, impõe-

se nova apreciação da matéria em apreço. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tendo em consideração o enquadramento efetuado, propõe-se que a 

Excelentíssima Câmara Municipal delibere remeter o assunto à Assembleia Municipal para 

apreciação e deliberação, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 21º do referido diploma 

conjugado com as alienas a) e b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, com 

proposta de não assunção das transferências de competências previstas no Decreto-Lei nº 

20/2019, de 30 de janeiro, para o ano de 2020, para posterior informação à Direção Geral das 

Autarquias Locais em tempo útil. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 17 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, 
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tendo sido deliberado por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito 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 vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal, aprovar a proposta de não assunção das transferências de competências 

previstas no Decreto-Lei número vinte barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, nos 

domínios da Proteção e Saúde Animal e da Segurança dos Alimentos, para o ano de dois mil e 

vinte. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS À CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 

LITORAL, NA ÁREA DOS TRANSPORTES: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0324-2019 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS À CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALENTEJO LITORAL NA ÁREA DOS TRANSPORTES ------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 2351-2019, datada de 05 de junho de 2019, proveniente 

do Gabinete de Apoio ao Eleito Local, na qual consta que a Lei n.º 52/ 2015, de 9 de junho, 

aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), 

estabelecendo o regime aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, 

fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de 

transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, 

incluindo o regime das obrigações de serviço público e respetiva compensação. -------------------  

 ---------- Os municípios são as autoridades de transportes competentes quanto aos serviços 

públicos de transporte de passageiros municipais, conforme consta do artigo 6º do RJSPTP. ----  

 ---------- As Comunidades Intermunicipais são as autoridades de transportes competentes 
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quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam 

integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica, conforme disposto no artigo 7º do 

RJSPTP.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação, que se revela imprescindível e inadiável 

definir os termos em que as autoridades de transportes que atuam no território administrativo da 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral deverão proceder, desde já, no domínio da 

"exploração de serviço público de transporte de passageiros atribuída por via de procedimento 

distinto do concorrencial" (artigo 9º da Lei n.º 52/ 2015, de 9 de junho), bem como no que 

concerne a matéria versada nos artigos 10º e 11º da citada Lei, quanto à "autorização para a 

manutenção do regime de exploração a título provisório” e no que respeita aos requisitos da 

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

 ----------- O cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112º do Anexo I da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro quanto à aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão 

territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados as populações e a racionalização dos recursos disponíveis, está subjacente ao objeto e 

aos objetivos do presente Contrato Interadministrativo, na medida em que só uma visão 

integrada de âmbito territorial supramunicipal permite garantir a sua prossecução. ----------------  

 ----------- A articulação entre os diversos níveis da administração pública local, municípios e 

Comunidade Intermunicipal, está assegurada não só pelos próprios mecanismos contratuais 

previstos, como pelo facto de os Municípios estarem representados ao nível dos Órgãos 

Executivo e Deliberativo da Comunidade Intermunicipal. ----------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se a apreciação e consequente deliberação da presente 

Minuta de Contrato que terá a natureza de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, sendo celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do Regime 

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros e nos artigos 116.º a 123.º e 128.º a 
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130.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que consubstancia o regime jurídico 

das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 

jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico (RJAL), na 

sua atual redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, e, bem assim, que sejam concedidos 

plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o documento em representação 

do Município, 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 se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

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

Socialista, oito 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 vinte e nove 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, 

onde será dada a continuidade do tratamento dos assuntos agendados na Ordem de Trabalhos, 



-42- 

28-06-2019 

ou seja, os pontos números cinco a quinze 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 dezoito 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros 

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião era uma hora e trinta e cinco minutos do dia vinte e nove de junho 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, ----------  


