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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E SETE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: ----------------------  

 ---------- Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, realizou-

se na Pousada da Juventude do Almograve, a primeira reunião da sessão ordinária de setembro 

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

Assembleia Municipal, secretariada pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade 

(Segundo Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

no dia 28 de junho de 2019; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

no dia 07 de julho 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: Proposta n.º 16/2019 P - Fixação da Derrama para 2019: apreciação e 

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

 ---------- Ponto dois: Proposta nº 17/2019 P - Participação do Município no IRS – Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2020: apreciação e 

deliberação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto três: Proposta n. º 18/2019 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das 

taxas para vigorar em 2019 (a liquidar em 2020): apreciação e deliberação. -------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 19/2019 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - 

Fixação de taxa para vigorar em 2020: apreciação e deliberação. --------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta de Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação: 

apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Protocolos de Colaboração para o fornecimento de refeições aos alunos da 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2019-2020: apreciação e 

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

 ----------- Ponto sete: Empreitada de ampliação de Centro Escolar de S. Luís: apreciação e 

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

 ----------- Ponto oito: Aquisição de serviço de aluguer operacional de quatro veículos de recolha 

de resíduos sólidos urbanos: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. ---------------  

 ----------- Ponto nove: Empreitada de "Repavimentação do CM 1122 no Troço entre o Km 

0+000 e o 3+120, e do CM 1122-1 no Troço entre o Km 0+000 e o 0+300: apreciação e 

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

 ----------- Ponto dez: Prémio de Atividade Desportiva - Época 2019/2020: Lista definitiva: 

apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Aquisição de serviço de consultadoria em inserção social, em regime de 

avença, para apoio ao GIP de Odemira: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --  

 ----------- Ponto doze: Proposta n.º 15/2019 P - Subscrição do capital social da AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo, S.A. por 2019 e 2020: apreciação e deliberação. -------------------------------  

 ----------- Ponto treze: 9.ª Modificação Orçamental - 2019: 1.ª Alteração ao Orçamento da 

Receita; 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal 

(PAM) e 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ------  
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 ---------- Ponto catorze: Alteração à nova Estrutura Orgânica do Município de Odemira: 

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

 ---------- Ponto quinze: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal: Quarta 

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

 ---------- Ponto dezasseis: Programa ‘Odemira Reabilita’ - Projeto de Regulamento do Prémio 

de Reabilitação Urbana do Município de Odemira (PRUMO): apreciação e deliberação. ---------  

 ---------- Ponto dezassete: Quarta Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

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

 ---------- Ponto dezoito: Proposta n.º 20/2019 P - Taxa Municipal de Proteção Civil - 

Revogação do Regulamento: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezanove: Informação Económica e Financeira - 1º Semestre de 2019: 

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

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte: Relatório de Auditoria n.º 18/2019 – 2.ª Secção – Auditoria ao 

Financiamento pelos Municípios de Corpos e Associações de Bombeiros – Exercícios de 2015-

2017 – Município de Odemira: apreciação nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte um: Eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia (Efetivo e 

Suplente) para integrarem a composição do XXIV Congresso Nacional da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses (A.N.M.P.), nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 6.º dos 

Estatutos daquela Associação. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e um membros, a saber: Amâncio Francisco 
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Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, António Manuel 

Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel 

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

Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, 

Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, 

João Pedro da Costa Vilhena (Secretário da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, 

que se encontra a substituir o Senhor Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Presidente da 

referida Junta de Freguesia), Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, 

Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria João de Campos Batista (Secretária da 

Junta de Freguesia de Relíquias, que se encontra a substituir o Senhor Daniel Sobral Balinhas, 

Presidente da referida Junta de Freguesia), Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço 

da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis 

da Costa Nogueira, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro 

Miguel Bernardino Gonçalves, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Tânia Filipa Guerreiro 

Ramos, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. Registou-se a ausência dos 

membros: Manuel da Silva Cruz, Maria Manuela Gonçalves Moreira e Teresa Alexandra 

Pereira Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. -----------------------------  

 ----------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e cinquenta e quatro 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 pela Senhora Maria da Glória Pacheco, 

Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve e convidou-a para integrar a Mesa 

da Assembleia Municipal naquela reunião. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas à Senhora Tânia 

Filipa Guerreiro Ramos que nos termos do artigo septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da 

Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e 
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republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a 

substituir nesta reunião o Senhor Manuel António Dinis Coelho, eleito pelo Partido Socialista. -  

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: José Alberto 

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

Marreiros Cardoso e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista; Ricardo Jorge Ruas Cesário e Luís Carlos Lima Cardoso, Vereadores eleitos pela 

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

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

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

vinte e quatro de junho do corrente ano; à primeira reunião da sessão ordinária de junho 

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

de junho realizada no cinco de julho do corrente ano. ---------------------------------------------------  

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

 ----------- Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções do(a)s seguintes 

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

 ----------- 1. A Senhora Madalena Morais, residente em Vila Nova de Milfontes, fez a seguinte 

intervenção: “Moro na Rua dos Combatentes Portugueses, em Vila Nova de Milfontes, e venho 

mais uma vez falar em frente desta Assembleia Municipal. No dia trinta de abril último estive 

presente na reunião para saber os resultados da denúncia que fiz no dia dezoito de outubro do 

ano dois mil e dezoito, contra o Senhor José Manuel Guerreiro, que mora na Rua São 

Clemente. A resposta da Câmara Municipal teve o número NIPG 29785/15. O Senhor José 

Manuel mora na Austrália, mas este ano teve cá seis meses. Avisei os serviços da Câmara 

Municipal, mas não vi nada de novo. Ainda por cima o Senhor José Manuel fez uma casa no 

quintal, tem cozinha, casa de banho, quarto e apercebi-me que tem cinco caixas de esgoto 

abertas. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Fui à Junta de Freguesia que infelizmente não pode fazer nada. Estou no meio de 

gente indiana, que não tenho nada contra, até são educados, mas é complicado o cheiro e a 

sujidade. Existem canos de exaustores fora do prédio a sair gordura para cima da minha casa. 

Pedi um atendimento no Balcão Único para alguém me ouvir na Câmara Municipal. Tive 

também uma consulta com a Dr.ª Fernanda Santos, no Centro de Saúde de Odemira, para 

denunciar esta situação que é de saúde pública, no passado dia dez de outubro e deixei fotos. ----  

 ------------ Será que não há solução para este caso? Já lá vai um ano. Conto com a vossa 

compreensão. Estou cada vez mais doente com esta situação. Estou depressiva. Peço desculpa 

pelo desabafo. Obrigado e boa noite!”. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------ 2. A Senhora Mafalda Fonseca, residente em Vila Nova de Milfontes, referindo-se ao 

facto de nesta data se assinalar o Dia Mundial do Turismo, disse que o Turismo era uma 

atividade que envolvia uma série de atores, tanto públicos como privados, e geralmente era 

necessário delinear uma estratégia e existir uma coerência entre todas as iniciativas que 

surgiam, medidas que considerava não existirem atualmente no concelho de Odemira. 

Informou ainda que em Vila Nova de Milfontes, considerada uma zona turística, estavam 

licenciados segundo as informações constantes no Instituto de Turismo, quinze 

empreendimentos turísticos e três parques de campismo, pelo que tudo o resto seria alojamento 

local e alojamento não licenciado. Nesta conformidade, perguntou para quando estava prevista 

a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento turístico para o concelho de Odemira, 

nomeadamente no que diz respeito à determinação da carga turística em Vila Nova de 

Milfontes, que neste momento estava totalmente ultrapassada, como se tinha constatado no 

Verão. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 3. A Senhora Ludovina Alão, residente em Almograve, reiterou a preocupação 

apresentada há quatro anos naquele local durante uma sessão da Assembleia Municipal, sobre 

as constantes falhas de eletricidade naquela localidade. Informou que o Senhor Presidente da 
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Câmara Municipal referiu na altura que iria falar com os engenheiros da EDP, no entanto, até 

ao momento o problema subsistia e recentemente até tinham ardido dois postes de eletricidade.  

 ----------- Lamentou ainda que, passados tantos anos, a rua onde reside continue por alcatroar, 

encontrando-se cheia de buracos, pó e lama, a aguardar a concretização do loteamento previsto 

para a zona em frente à sua habitação. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou ainda o motivo que levou à alteração da zona de paragem dos autocarros 

para a estrada em frente à Pousada da Juventude do Almograve, referindo que na anterior 

localização existia um abrigo para os passageiros e balneários. ----------------------------------------  

 ----------- Referindo-se ao Pavilhão Multiusos do Almograve lamentou que o investimento não 

contemplasse uma cobertura, o que condicionava muito a utilização do espaço quer durante o 

verão, devido ao calor, quer de inverno, com a chuva. Relembrou ainda que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal lhe tida dito que, após a conclusão daquela obra, seria 

estabelecido um protocolo com a Associação de Moradores do Almograve para utilização do 

espaço, porém até à data nada tinha sido efetuado. ------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou também para quando estava prevista a concretização do Mercado da 

Freguesia, prometido nas duas últimas campanhas eleitorais, bem como o passeio entre o 

Almograve e o Cruzamento do Almograve. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, lamentou que o Almograve estivesse abandonado, afirmando que “até 

parecia haver má vontade”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. O Senhor Fernando Guerreiro, residente em Vila Nova de Milfontes, veio informar 

que frequentemente os camiões que efetuavam as cargas e descargas para o Supermercado 

Minipreço, em Vila Nova de Milfontes, partiam as telhas das habitações situadas na Rua do 

Monte Vistoso. Referiu ainda que a dimensão daqueles veículos impedia-os de circular nas 

travessas junto daquele estabelecimento e quando saíam percorriam a mesma rua de “marcha-

atrás” em sentido proibido. O munícipe informou que na sua habitação o telhado tinha sido 
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danificado por quatro vezes e apenas uma vez assumiram a despesa. Disse também que já tinha 

apresentado queixa junto da Guarda Nacional Republicana, bem como da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes, apelando agora junto do Município de Odemira para ajudar a 

solucionar aquele problema. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 5. O Senhor António Ângelo, residente em Vila Nova de Milfontes, disse o seguinte: 

“É uma pena que estas reuniões não sejam transmitidas online, como acho que já foi proposto 

pelo Bloco de Esquerda. Era bom para toda a gente, porque num concelho tão grande, todos 

tinham acesso a estas reuniões. Há deficit de transportes e as pessoas poderiam assistir. ----------  

 ------------ Pergunto ao Senhor Presidente como está a questão do protocolo ali do Bar da Praia 

do Almograve. Continua o segundo ano com as Casas Brancas e em que moldes? Se continuam 

sem pagar a eletricidade, nem nada. Tudo à conta do erário público. ----------------------------------  

 ------------ Senhor Presidente, o que é que mudou no concelho de Odemira desde a sua 

entrevista na SIC até ao seu pedido ao Governo sobre a questão dos migrantes, quando diz que 

não sabe quem entra, quem sai, quem está. Na altura, na SIC, o Senhor Presidente disse que 

haviam todas as infraestruturas e, passado um mês, diz precisamente o contrário, que não 

comporta mais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Gostava que o Senhor Presidente me justificasse como é que nos últimos dezasseis 

contratos por ajuste direto com grandes empreiteiras, com obras diferentes, prazos diferentes, 

etc., sejam todos na ordem dos cento e quarenta e nove mil euros, nunca passando os cento e 

cinquenta mil euros”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 6. A Senhora Paula Albino, residente em Vila Nova de Milfontes, veio informar que 

o seu pai estava acamado há vários meses numa habitação localizada na Rua da Praça, sita em 

Vila Nova de Milfontes, e necessitava do transporte de uma ambulância diariamente. Por esse 

motivo, em junho, solicitou à Câmara Municipal que fosse reservado um lugar em frente à sua 

casa para a ambulância, evitando que o seu pai fosse retirado em braços para o outro lado da 
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rua. A munícipe informou que até à data não obteve qualquer resposta sobre a concretização do 

seu pedido e lamentou que, entretanto, na mesma rua tivessem sido implementados três lugares 

de estacionamento reservados para estabelecimentos comerciais. -------------------------------------  

 ----------- 7. A Senhora Maria Alice Santos, residente em Almograve, referiu que a Rua Fonte 

do Eucalipto, por ser estreita, não permitia aos veículos efetuarem a inversão de marcha e, por 

esse motivo, essa manobra era executada no final daquela rua, numa zona de terra batida, em 

frente à sua residência, levantando muito pó para a sua casa. Informou ainda que naquela zona 

também costumam despejar o entulho das obras e outros resíduos e também servia “de wc para 

os cães”. Por este facto, a munícipe perguntou sobre a possibilidade de repararem a rua até “à 

esquina dos prédios”, bem como de efetuarem o desvio do trânsito automóvel para “as traseiras 

das últimas casas” daquela zona. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que junto às habitações existia uma densa zona de canavial e acácias, 

onde parte da vegetação já tinha sido alvo de limpeza, mas tinham deixado os sobrantes no 

local, o que era preocupante em caso de incêndio. -------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que o passeio junto aos Restaurante Dunas Mar tinha muitas 

pedras soltas, tornando-se muito perigoso para os peões, especialmente para as pessoas com 

mais idade. Referiu ainda que naquela zona, as escadas de madeira de acesso ao parque infantil 

não tinham corrimão e iluminação. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8. O Senhor Carlos Almeida, residente na Longueira, veio solicitar o ponto de 

situação da ecovia planeada entre o Almograve e o Cruzamento do Almograve e, bem assim, 

alertou para o mau estado de algumas estradas e ruas daquela freguesia, designadamente 

referiu-se à existência de um buraco com alguma profundidade em frente à Escola Primária da 

Longueira, e à estrada entre o Almograve e o Cavaleiro, que tem muitos buracos, bermas com 

alguma profundidade devido ao trânsito de veículos agrícolas e zonas com muita vegetação 

(acácias) a invadir o troço. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ 9. A Senhora Clara Sanches, residente na Longueira, informou que era professora na 

Escola Primária da Longueira e desde o final do ano letivo anterior aguardava a substituição 

das janelas daquele edifício que eram bastante antigas. Reforçou também a necessidade de 

reparação do buraco existente na rua junto àquela escola e propôs que fosse reservado um lugar 

de estacionamento em frente à porta da escola para a paragem da carrinha de transporte dos 

alunos. Perguntou ainda para quando estava prevista a construção do Centro Escolar do 

Almograve anunciado há alguns anos. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Seguidamente perguntou para quando estava previsto o funcionamento da plataforma 

referente ao fornecimento de refeições escolar, porque até à data não conseguiam distinguir 

quais os alunos que beneficiavam de apoio escolar e o montante da despesa com aquelas 

refeições ia aumentando. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Considerou ainda que o concelho de Odemira estava a deparar-se com um problema 

grave de integração de migrantes e isso refletia-se sobretudo no meio escolar. Informou que a 

Escola Primária da Longueira tinha quarenta e dois alunos e dezoito eram crianças estrangeiras, 

de oito nacionalidades diferentes. Referiu que os alunos migrantes chegavam a qualquer altura 

do ano letivo, não conheciam a língua portuguesa e eram-lhes atribuídas equivalências, dando 

como o exemplo cinco alunos que se encontravam no quarto ano e não sabiam uma palavra em 

português. Nesta conformidade, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que 

apelasse junto do Governo para que fosse implementado “o ano zero para os alunos migrantes 

que chegavam às escolas”. A munícipe relembrou que já era difícil lecionar turmas mistas com 

vários anos letivos, quanto mais integradas por alunos naquelas condições. -------------------------  

 ------------ Por último, perguntou para quando estava previsto o alcatroamento da estrada de 

acesso ao Campo de Futebol da Longueira, bem como a instalação do respetivo saneamento 

básico. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 10. O Senhor José Eduardo Costa, residente no Almograve, veio solicitar a 
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retificação dos números de polícia na Rua Francisca Pacheco, uma vez que até ao décimo 

número existia duplicação da numeração, o que causava grandes transtornos, designadamente 

na receção da correspondência. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que agradeceu à Senhora 

Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve pela receção, à Associação Rosa 

dos Ventos pela confeção do jantar e à Pousada da Juventude do Almograve pela 

disponibilidade da sala para realização daquela sessão. Relativamente às questões colocadas o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal disse que: -----------------------------------------------------  

 -----------  - Aquando da denúncia de obras ilegais e arrendamento a migrantes, efetuada pela 

Senhora Madalena Morais, foi informado que estava agendada uma fiscalização ao local, que já 

ocorreu e na qual também participou a Senhora Delegada de Saúde, tendo sido levantado um 

auto e notificado o vizinho das diligencias a tomar e dos prazos a cumprir. Em caso de 

incumprimento do prazo estipulado será estabelecido novo prazo, obrigatório por lei, uma vez 

que se tratava de uma questão de domínio privado. Quanto ao problema relacionado com a 

salubridade, mau cheiro e existência de bichos, referiu que as situações descritas encontravam-

se também em propriedade particular e, por esse motivo, seria relatada a preocupação à 

Senhora Delegada de Saúde, porque poderiam estar em causa questões relacionadas com Saúde 

Pública. Nesta conformidade, solicitou ao Senhor Vereador Pedro Ramos que acompanhasse 

esta situação e que informasse a munícipe do andamento do processo. -------------------------------  

 -----------  - Relembrou à Senhora Mafalda Fonseca que a Lei sobre Alojamento Local, 

implementada pelo anterior Governo veio permitir legalizar muitas situações de aluguer de 

quartos, e considerou que muitos dos empreendimentos turísticos existentes apenas se 

mantinham com essa designação por “brio dos respetivos empresários”, porque poderiam ter 

outros benefícios/ menores obrigações quanto ao serviço prestado se passassem para 

Alojamento Local. O Senhor Presidente da Câmara Municipal discordou com a afirmação da 
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munícipe sobre a inexistência de uma estratégia municipal para o Turismo e referiu que a 

estratégia não passava apenas pelo número de camas turísticas existentes, mas pelo tipo de 

oferta de alojamento classificado, relembrando que no concelho de Odemira existiam 

Alojamentos Locais classificados como dos melhores da Europa. Por esse motivo, afirmou que 

a estratégia de Turismo passava pela atratividade e a diversidade da oferta, que no concelho de 

Odemira existia com o Turismo de “Sol e Mar”, mas também estavam a combater a 

sazonalidade, dando como exemplo a Rota Vicentina. ---------------------------------------------------  

 ------------ Referiu ainda que atualmente o concelho de Odemira tinha o dobro do alojamento 

turístico de todo o Baixo Alentejo e inclusivamente já tinham sido aprovados três hotéis para 

Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar e Longueira/ Almograve, todos iniciativas 

privadas. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Manifestou o seu desacordo quando a Senhora Ludovina Alão referiu que o 

Almograve estava a ser abandonado por má vontade, relembrando que a Freguesia tinha sido 

alvo de algumas intervenções como por exemplo o Posto de Turismo e o Apoio Balnear, e 

estavam previstas outras, designadamente a beneficiação dos aprestos de pesca do Portinho de 

Lapa de Pombas, bem como dos passadiços de acesso à Praia do Almograve e a concretização 

da ecovia entre o Almograve e o Cruzamento do Almograve. ------------------------------------------  

 ------------ Quanto à utilização do Espaço Multiusos do Almograve relembrou que tinha 

transmitido à munícipe que o protocolo seria assinado com a respetiva Junta de Freguesia para 

possibilitar o uso daquele equipamento por todas as associações/ entidades e não apenas uma. 

Informou ainda que aquele investimento resultou de uma proposta do Orçamento Participativo 

e já existia um projeto para a colocação de uma cobertura no local que orçava em mais de cem 

mil euros, ultrapassando o valor da proposta, e por esse motivo a sua execução ficou para uma 

segunda fase. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ Em relação às falhas na energia elétrica, informou que tem vindo a reunir com os 
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engenheiros da EDP e na Longueira já tinha sido substituído o Posto de Transformação. No 

Almograve ainda não foi ultrapassado o problema, pese embora as insistências da Câmara 

Municipal junto da EDP e, nesse sentido, apelou para que os munícipes também efetuassem a 

reclamação junto daquela entidade. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu ainda que respeitava a 

preocupação da munícipe relativamente à falta de pavimentação da rua de acesso à sua 

habitação, uma vez que se trata de uma questão antiga, que estava incluída na concretização de 

um loteamento, que teve alguns problemas que atrasaram todo o processo. Informou ainda que 

recentemente tinham conseguido chegar a um acordo com o proprietário do Loteamento, para 

que pudessem ser ali instalados o Centro Escolar do Almograve e um Polidesportivo. Ainda 

sobre esta questão, o Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal que verificasse junto dos serviços a possibilidade de 

efetuarem uma pequena intervenção na referida rua. ----------------------------------------------------  

 ----------- Informou também que o mercado do Almograve estava previsto no novo Plano de 

Pormenor do Loteamento em frente à Pousada da Juventude, aprovado há mais de dois anos, 

mas durante cinco anos a responsabilidade para iniciar a concretização daquele Plano é dos 

proprietários dos terrenos, pelo que até lá o mercado continuaria a funcionar de forma precária 

em local indicado pela Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que os projetos das eco e 

ciclo vias, designadamente entre o Almograve e o Cruzamento do Almograve, foram 

elaborados pela Sociedade Polis Litoral Alentejano e entregues às Câmaras Municipais há dois 

meses, necessitando ainda de alguma pormenorização no que se refere ao tipo de material a 

utilizar em determinadas zonas. Informou ainda que já tinha a autorização dos proprietários dos 

terrenos e estavam a preparar o concurso, cujo investimento já tinha financiamento comunitário 

garantido, prevendo-se a sua concretização no próximo ano. ------------------------------------------  
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 ------------  - Quanto à preocupação apresentada pelo Senhor Fernando Guerreiro informou que 

a resolução do problema não passava pela alteração do trânsito na zona da Rua do Monte 

Vistoso, em Vila Nova de Milfontes, porque se encontrava lá um supermercado, e referiu que o 

abastecimento àquelas instalações comerciais tinha de ser efetuado por veículos adequados à 

zona em causa. Nesta conformidade, solicitou ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

que agendasse uma reunião com o proprietário do estabelecimento comercial e a Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes para analisarem aquela questão. --------------------------------  

 ------------  - Quanto à intervenção do Senhor António Ângelo, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal manifestou-se surpreendido pelo tom amável como formulou as suas perguntas e 

solicitou à Senhora Presidente da Assembleia Municipal a autorização para efetuar um ponto 

prévio, antes de responder às questões apresentadas pelo munícipe, para poder lembrar aos 

presentes a forma como o Senhor António Ângelo se tem dirigido aos eleitos da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal nas redes sociais. Lamentou que aquela sessão não 

tivesse a ser filmada para que todos testemunhassem aquele momento, porque o Senhor 

António Ângelo tem vindo a afirmar que o Senhor Presidente da Câmara Municipal tem todos 

os seus familiares diretos e indiretos em empregos políticos e nas “ONG” no concelho de 

Odemira. Atento à gravidade daquela afirmação, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

solicitou à Senhora Presidente da Assembleia Municipal que questionasse ao munícipe a 

confirmação daquela afirmação e que o Senhor António Ângelo seja convidado a dar dois ou 

três exemplos. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou o munícipe sobre 

aquela matéria, tendo ele referido que o Senhor Presidente da Câmara Municipal podia 

desmentir as suas afirmações no Facebook, inclusivamente por via judicial. O Senhor António 

Ângelo disse ainda que não estava naquela sessão para responder a perguntas e não estava 

preparado para responder àquela questão. ------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em face desta ausência de resposta, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 
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insistiu, pedindo que indicasse apenas uma situação já que não era capaz de dois ou três 

exemplos, ao que o Senhor António Ângelo continuou a não dar resposta. O Senhor Presidente 

da Câmara Municipal referiu então, que tinha ficado ali provado que o Senhor António Ângelo 

tinha feito uma calúnia contra ele, considerando que o munícipe devia ter pedido desculpa no 

início da sua intervenção e deveria ter efetuar uma publicação com o mesmo efeito, porque não 

conseguiu indicar nenhum elemento familiar do Presidente da Câmara Municipal. Disse ainda 

que aceitava críticas políticas e até pessoais, mas não aceitava que incluíssem nessas críticas os 

membros da sua família em situações caluniosas. Lamentou ainda que o munícipe o tivesse 

feito de forma voluntária e consciente. Reforçou ainda que “não foi indicado um único nome 

dos factos que foram ditos publicamente. Ao Senhor foi-lhe dada a oportunidade de responder e 

de dizer um nome apenas e não o fez. Passamos adiante e nem vamos insistir sobre outras 

questões que estão retratadas em moldes ainda mais impróprios nas redes sociais, e que 

desmerecem completamente a crítica política, porque é uma crítica de baixo nível, à qual eu 

não vou descer”. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em relação às questões colocadas pelo Senhor António Ângelo naquela sessão, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal informou, quanto ao Bar da Praia, que tinha reunido 

há três semanas com um representante dos atuais proprietários do terreno, porque a Praia do 

Almograve está situada em dois terrenos privados, registados na Conservatória antes do regime 

do Domínio Público Marítimo. Informou ainda que durante os anos setenta tinha sido 

construído pela Câmara Municipal aquele apoio balnear, com a autorização verbal dos 

respetivos proprietários do terreno, num acordo de boa-fé entre as partes. Recentemente durante 

as obras de renovação daquele equipamento vieram os atuais proprietários do terreno informar 

que pretendiam o regresso daquele espaço, logo que possível, ou uma compensação. Como 

estavam em cima do período da época balnear foi estabelecido pela Câmara Municipal um 

protocolo com uma entidade que não tem fins lucrativos, para que no prazo de dois anos 
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assegurasse a abertura daquele espaço, período previsto para se chegar a um entendimento com 

os proprietários do terreno. Na reunião já realizada foram apresentadas três hipóteses que 

passavam por ser a própria família a fazer a exploração do apoio balnear; que fosse 

estabelecido um acordo entre a Câmara Municipal e os proprietários com vista a efetuar um 

concurso de atribuição do apoio balnear; ou que fosse a Câmara Municipal a fazer a exploração 

do apoio balnear, sendo esta proposta a menos provável. O Senhor Presidente da Câmara 

Municipal relembrou que o Plano de Ordenamento do Orla Costeira obrigava à demolição 

daquele espaço e à construção pelos proprietários do terreno de um novo apoio de praia noutro 

lugar, o qual ainda não ocorreu, ficando entretanto a Praia do Almograve sem qualquer apoio 

balnear. O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que gostaria que a construção do 

novo apoio de praia não condicionasse a permanência daquele apoio balnear, porque era bonito, 

tinha memória e história e poderia ser um complemento do que viesse a ser construído. ----------  

 ------------ Quanto à entrevista que deu à SIC, relembrou que tinha sido efetuada em maio e a 

publicação da FACECO ocorreu dois meses depois e não um mês conforme afirmado pelo 

munícipe. Referiu também que durante esse prazo continuaram a chegar dezenas de migrantes 

por dia ao território e se em maio estava seguro que as infraestruturas suportavam, em julho 

alertou para a possibilidade de virem a ter problemas ao ritmo que os migrantes continuavam a 

chegar, especialmente durante a época de verão com a chegada também dos turistas. --------------  

 ------------ Em relação à questão referente aos ajustes diretos afirmou que desde a sua 

presidência determinou que nos processos de aquisição por ajuste direto fosse efetuada a 

consulta prévia a pelo menos três empresas, relembrando que o ajuste direto permitia, pelo 

dispositivo na lei, a consulta a uma só empresa, possibilitando assim, maior celeridade para 

resolver questões urgentes. Informou ainda que em alguns casos faziam a consulta a três 

empresas, mas nem todas respondiam e por vezes até ficavam os processos desertos. -------------  

 ------------  - O Senhor Presidente da Câmara Municipal manifestou-se solidário com a 
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preocupação apresentada pela munícipe Paula Albino e entendia a urgência, pelo que solicitou 

ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que verificasse o assunto com os serviços 

municipais e com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. 

Referiu ainda que concordava que naqueles casos se devia considerar o máximo de exceções 

possíveis, nem que fosse temporariamente, mas alertou para o facto de previamente à tomada 

de decisão ser necessário avaliar os critérios, para se aferir a justificação da necessidade de 

existir um lugar público reservado individualmente, porque estes casos não podem tornar-se a 

porta aberta para todos se considerarem exceção. --------------------------------------------------------  

 -----------  - Informou que estava em concurso a beneficiação da Estrada Municipal número mil 

cento e vinte e dois, entre o Almograve e o Cavaleiro e a limpeza das sebes e vegetação seria 

efetuada antes daquela intervenção. ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto ao crescente número de alunos migrantes nas escolas do concelho, 

considerou que apesar de aumentar o número de alunos no território, era necessário perceber 

em que condições chegam, que objetivos têm, se estão a aprender e se estão a pretender fixar-se 

no território. Disse ainda que todas aquelas preocupações já tinham sido relatadas 

superiormente por diversas vezes e continuavam a insistir naquela matéria.-------------------------  

 -----------   - Em relação ao alcatroamento da rua de acesso ao Campo de Futebol da Longueira 

informou que previamente terá de ser efetuada a instalação da rede de esgotos, cuja intervenção 

ainda não estava prevista por se tratar de uma zona fora do Perímetro Urbano, e dado o elevado 

número de pedidos nas mesmas condições, tinham de estabelecer prioridades. ---------------------    

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que as restantes 

preocupações/ alertas apresentados naquela sessão seriam analisados com os respetivos 

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

 ----------- 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. -----  
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 ----------- 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. ---------------------------------  

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

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

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO 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, seis 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. Não participaram na referida votação os membros Ana Soares, 

João Vilhena, Maria João Batista, Pedro Almeida, Pedro Paleta e Tânia Ramos, por não terem 

estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata. --------------------------------------------------  

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA SETE DE JULHO 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. ------------------------------  
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 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

Socialista, cinco 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. Não participaram na referida votação os membros Ana Soares, 

Fernando Guerreiro, João Vilhena, Maria da Glória Pacheco, Maria João Batista, Miguel 

Monteiro, Pedro Almeida, Rita Dias, 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 Miguel Monteiro que relativamente às questões relacionadas com 

a Saúde no concelho, anteriormente apresentadas por ele, congratulou-se pela resolução da 

problemática referente à deposição de cadáveres no Centro de Saúde de Odemira, bem como à 

aquisição de desfibrilhadores externos para Odemira que se encontrava em curso.-----------------  

 ---------- Seguidamente veio apresentar outra preocupação e apelou para a ajuda da Câmara 
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Municipal a resolver o problema, uma vez que tinha consciência que não se tratava de uma 

competência municipal. Relembrou que há cerca de onze anos está sedeada em Odemira uma 

viatura do INEM, junto ao edifício do Centro de Saúde de Odemira, e os respetivos 

profissionais estavam instalados num contentor atrás daquele edifício, que terá sido adquirido 

pela Câmara Municipal de Odemira e cedido à Unidade Local de Saúde. Referiu ainda que 

passados onze anos, a vida útil do citado contentor já tinha sido ultrapassada, e já não 

apresentava condições para albergar os profissionais do INEM. Nesta conformidade, “sendo 

uma responsabilidade da Câmara Municipal garantir a permanência destes profissionais cá e em 

boas condições, de que forma é que a Câmara Municipal poderia ter aqui um papel ativo, ou se 

aquela situação é exclusivamente uma responsabilidade da Unidade Local”. ------------------------  

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

que referindo-se às questões relacionadas com as alterações climática e saúde ambiental, 

propôs que num futuro próximo a Câmara Municipal pudesse reunir com todos os Presidentes 

das Juntas do concelho de Odemira, com vista a desenvolver uma ação concertada para se 

encontrar soluções para a “deservagem” e a utilização do glifosato, para o tratamento dos 

sobrantes e outros resíduos e, bem assim, que se pudesse concretizar a visita às instalações da 

AMBILITAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, sugeriu que fossem revistas/ instaladas bocas-de-incêndio nas localidades, 

porque as existentes têm alguma dificuldade de utilização. ---------------------------------------------  

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

alertou para o facto de junto ao caminho municipal que liga Colos a Vale Rodrigo estarem 

ocorrer movimentações de terras para a construção de uma represa por cima do poço que 

abastece a água para Colos e, nesse sentido, perguntou se a Câmara Municipal tinha 

conhecimento do que se tratava. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 
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Nova de Milfontes, que apelou para que fosse efetuado o encaminhamento das águas que saem 

da Estação de Tratamento de Águas Resíduas de Vila Nova de Milfontes para a frente daquele 

equipamento, de modo a evitar as escorrências pela encosta e para a praia. -------------------------  

 ---------- Por último, referiu que na sua Freguesia durante o Verão tinham ocorrido algumas 

complicações, com falhas ao nível da recolha de resíduos urbanos que provocaram muitos 

transtornos e, por esse motivo, perguntou se existia algum plano para reforçar a recolha e 

melhorar aquela situação. ------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- Interveio o Senhor Valdemar Silvestre que relativamente ao apoio da Praia do 

Almograve reconheceu a necessidade de existência daquele equipamento na zona balnear e a 

qualidade do serviço prestado, no entanto, discordou com a realização constante de “Sunset’s”, 

com colunas de som viradas para a praia, a incomodar as pessoas. Nessa conformidade, 

perguntou se a legislação existente sobre aquela matéria permitia aquele tipo de festas e se o 

apoio de praia tinha licenciamento para o fazer. Quanto ao protocolo para a utilização daquele 

espaço, referiu que tinha sido estabelecido com uma associação, mas estava a ser explorado por 

um privado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que reiterou a sua questão relativamente ao 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. Relembrou que quando efetuou aquela 

questão pela primeira vez, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o problema 

seria resolvido em três meses e já passou um ano. -------------------------------------------------------  

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

Santiago, que perguntou para quando estava prevista a reparação das estradas municipais 

números mil e setenta e quatro, mil e setenta e cinco, mil e setenta e cinco traço um, e mil 
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duzentos e vinte e sete, alertando para o facto de estarem cada vez mais deterioradas e 

representarem perigo para os automobilistas. Perguntou também para quando estava prevista a 

pavimentação do troço da estrada que liga as Fornalhas Velhas ao Matadouro. ---------------------  

 ----------- Por último, questionou ainda para quando previam a concretização da rede de esgotos 

nos Foros da Caiada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referindo-se à posição emanada pela Assembleia 

Municipal para o Governo sobre a atividade agrícola na Área de Perímetro de Rega do Mira 

(PRM) e no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), relembrou 

que o prazo de trinta dias de pronúncia imposto ao Governo já tinha sido ultrapassado e no 

momento estava a decorrer a campanha eleitoral, lamentando a inércia do Partido Socialista. 

Nessa conformidade, perguntou o que tinha sido efetuado pela Câmara Municipal após o 

términus daquele prazo. Relembrou ainda que no dia dezanove de julho, o Senhor Ministro do 

Ambiente visitou o concelho de Odemira e, nesse sentido, perguntou se aquele tema tinha sido 

abordado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação à vista do Senhor Ministro do Ambiente referiu que tinha vindo 

inaugurar uma obra (o abastecimento de água entre Vila Nova de Milfontes e São Luís) que, até 

ao final de agosto, não estava a funcionar. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, referiu que a Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes tinha 

anunciado a não utilização de herbicidas na sua freguesia, mas no Relatório de Atividades, 

enviado com os documentos para a presente sessão, vinha mencionada a “aquisição de serviço 

de aplicação de herbicida nos passeios em Vila Nova de Milfontes”. ---------------------------------  

 ----------- Por último, chamou à atenção para a existência de um cartaz na rotunda em Odemira 

onde se lê “Continuar a fazer mais pelo Ambiente”, quando o concelho de Odemira perdeu 

duas bandeiras azuis. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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



-23- 

27-09-2019 

Salvador e Santa Maria, que solicitou o ponto de situação da estrada de acesso ao Bairro 11 de 

Março e à Zona Industrial de Odemira. Apelou ainda à rápida resolução da sucata existente “a 

céu aberto” em Algoceira. Ainda relativamente a Algoceira referiu a necessidade de 

substituição das bocas-de-incêndio e da reposição de algumas zonas de passeio que estão 

danificadas há algum tempo. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, solicitou que a Câmara Municipal fizesse chegar à Junta de Freguesia uma 

lista mais específica dos alunos que necessitam de transporte escolar. -------------------------------  

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

 ---------- A Senhora Fernanda Almeida que fez a seguinte intervenção escrita: ---------------------  

 ---------- “Caros cidadãos eleitos e não eleitos ------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhora Presidente e Senhor Presidente --------------------------------------------------------  

 ---------- O concelho de Odemira tem surgido na comunicação social por boas razões e por 

razões menos boas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O concelho de Odemira é lembrado por muitos também por boas razões e por razões 

mais ou menos discutíveis. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lembram-se do concelho de Odemira aqueles que o olham como uma fonte de 

recursos naturais, desde o sol à água, passando por terrenos disponíveis a preços simpáticos. O 

concelho de Odemira fará parte destas memórias enquanto for economicamente viável. ----------  

 ---------- Lembram-se do concelho de Odemira aqueles que o olham como um local ainda 

pouco explorado, onde a proximidade com a natureza é, ainda, possível. Muitos destes 

lembram o concelho de Odemira quando planeiam as férias e aqui as passam. Depois, 

“guardam as memórias por 50 semanas”, citando alguém com quem falava sobre este assunto 

há bem pouco tempo, para as reavivarem no período de férias seguintes. Outros há, que vivem 

aqui enquanto as condições que procuraram se mantiver. -----------------------------------------------  

 ---------- Lembram-se do concelho de Odemira aqueles que vêm neste concelho uma 
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oportunidade para trabalhar na Europa, em busca da melhoria das suas condições de vida. Estão 

de passagem ou não, consoante encontrem aqui ou não, o que procuram. ----------------------------  

 ----------- Lembram-se do Concelho de Odemira os que aqui vivem todos os dias e que aqui 

querem continuar a viver. Aqueles que conhecem bem (sem precisarem de ler em artigos de 

opinião) as necessidades da região: as más acessibilidades, o centro de saúde sem médicos de 

família, as escolas degradadas, a falta de rede de internet ou de acesso à rede de 

telecomunicações, a falta de água em certos locais, as deficiências na recolha de lixo, a falta de 

emprego para o seu cônjuge e a falta de funcionários nos serviços públicos, os que vêm os 

filhos partir por falta de oportunidades e que veem, agora, chegar novos vizinhos. São estes que 

ficam felizes quando vêm o seu concelho ser promovido nos muitos programas de TV e tristes 

quando veem as notícias menos boas sobre a sua terra. São estes que elegeram o Senhor 

Presidente. São estes que nos elegeram. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- É função do Senhor Presidente conseguir conciliar todos estes interesses com as 

expectativas dos eleitores que votaram (ou não) diretamente em si e na Câmara que Vossa 

Excelência preside. Esta particularidade do sistema eleitoral português dá ao cargo que Vossa 

Excelência desempenha responsabilidades acrescidas: ser Primeiro-Ministro depende da 

nomeação de Presidente da República e da Assembleia da República, ser Presidente da Câmara 

depende diretamente do Povo. O Senhor Presidente é, por isso, o representante de todos os 

Odemirenses. É o nosso representante. É, ou deve ser, o interlocutor principal dos Odemirense 

junto do Governo, junto do Poder, institucional ou não. É ao Senhor Presidente que cabe dar 

conta do que está a ser feito pelo nosso futuro enquanto comunidade. --------------------------------  

 ----------- Nos últimos tempos, com grande agrado de todos nós têm vindo, ao nosso território, 

diversos governantes. Para nos esclarecer acerca do impacto que essas visitas podem ter nas 

nossas vidas apresentamos questões por escrito acerca das visitas dos Secretários de Estado da 

Educação, Turismo e Saúde e do Ministro do Turismo. -------------------------------------------------  
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 ---------- A integração dos trabalhadores migrantes continua na ordem do dia. Citando o Senhor 

Presidente da Câmara na mesma publicação diz-se que “O Município tem vindo a implementar 

medidas e programas de acolhimento e integração”. Também tem sido amplamente noticiada a 

apresentação em Portugal e no estrangeiro do Plano de Integração de Migrantes (Integra+) pela 

vereadora Deolinda Seno Luís. Nós, que ou fomos emigrantes, ou somos filhos ou pais de 

migrantes, preocupamo-nos com essas pessoas porque queremos para elas as mesmas 

condições que queremos para os nossos. Preocupamo-nos com as condições em que essas 

pessoas vivem: em casas sobrelotadas, por vezes, com deficientes condições de higiene, sob o 

olhar curioso dos agora vizinhos, na sua maioria idosos. Vimos por isso requerer 

esclarecimentos sobre a implementação do Plano de Integração de Migrantes e que sejam 

disponibilizadas a esta Assembleia exemplares de todas as publicações citadas no plano e que 

seja dada informação acerca das ações junto da população local visando a integração na 

comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de o Senhor Presidente ter já afirmado, por diversas vezes, que “os nossos 

aglomerados têm capacidade de resposta” (in: SetúbalMais, https://setubalmais.pt/imigrantes-

camara-de-odemira-pede-intervencao-urgente-do-governo/, 24 de julho de 2019) vimos, mais 

uma vez, em agosto, a Bandeira Azul ser retirada à praia da Zambujeira e à praia dos 

Alteirinhos. Esclareça-nos acerca disso, Senhor Presidente. Continuámos a ter notícias da falta 

de água em diversas localidades do concelho como São Teotónio. O ruído continua noturno a 

ser queixa na Zambujeira e em Vila Nova de Milfontes e agora até durante o dia na Praia do 

Almograve. A minha experiência pessoal de 21 anos a lidar com uma situação de ruído diz-me 

que que, para a Câmara Municipal de Odemira, o ruído não é poluição! -----------------------------  

 ---------- Ainda relacionado com infraestruturas e planeamento, apresentamos mais três 

requerimentos relacionados com a AFIPR de Vila Nova de Milfontes e o abastecimento de 

água a partir da Barragem do Monte da Rocha e o Plano de Ordenamento da Orla Costeira.” ----  
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 --------------------------------------- “REQUERIMENTO (1) ---------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

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

competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer que sejam prestados os 

esclarecimentos a seguir expressos sob forma de questões e disponibilizados os documentos 

pedidos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em 24 de julho de 2019 o jornal SetúbalMais tinha como título da sua publicação 

online “Imigrantes: Câmara de Odemira pede intervenção urgente do Governo”. Que tipo de 

intervenção foi pedida e qual a que foi disponibilizada? -------------------------------------------------  

 ----------- Citando o Senhor Presidente da Câmara, na mesma publicação, “O Município tem 

vindo a implementar medidas e programas de acolhimento e integração”. Também tem sido 

amplamente noticiada a apresentação em Portugal e no estrangeiro do Plano de Integração de 

Migrantes (Integra+) pela Vereadora Deolinda Seno Luís. ----------------------------------------------  

 -----------  - Em que medida está a ser cumprido o objetivo estratégico definido na página 122 da 

versão do Integra+ disponibilizada à Assembleia Municipal, “Melhorar as condições de 

habitabilidade das habitações onde residem cidadãos migrantes”. No supracitado jornal refere-

se que será feita a tradução em 3 línguas, a impressão e a distribuição de materiais de 

informação sobre “Apoio a Melhorias Habitacionais” e “Apoio ao Arrendamento”. ---------------  

 -----------  - Na página 123 da mesma versão do Integra+ define-se a estratégia 

“Complementarmente são desenvolvidas estratégias para uma melhor integração escolar dos 

alunos estrangeiros”. A publicação jornalística citada refere a “Elaboração, Tradução e 

Divulgação do Guião de Acolhimento ao Aluno e ao Encarregado de Educação Migrante”. 

Existe versão escrita deste documento? O que foi feito de concreto para apoiar os alunos não 

falantes de português? Que apoio será disponibilizado aos estabelecimentos de ensino que os 
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acolhem? Quando será disponibilizado? Como pretende o Ministério da Educação apoiar as 

escolas no reforço do ensino de Português Língua Não Materna? Quando? -------------------------  

 ----------  - É referido no artigo jornalístico que deverá ser traduzida, publicada e divulgada, 

junto da população migrante, brochura informativa relativa ao funcionamento do SNS. O que 

foi feito nesta área? -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Requeremos que sejam disponibilizados aos membros desta Assembleia exemplares 

de todas as publicações supracitadas, no exato formato em que forem disponibilizados aos 

destinatários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Na página 123 da já citada versão do Integra+ define-se como objetivo estratégico 

“Favorecer a aproximação cultural entre a comunidade local e as comunidades migrantes”. O 

que foi feito nesse sentido em todas as freguesias do concelho onde há migrantes? Mais 

concretamente o que foi realizado na vila de Odemira, sede do Concelho e da Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria? Que ações se realizaram junto da população local para os ajudar a 

acolher os seus recentes vizinhos? Se não se realizaram, quando estão previstas? ------------------  

 ---------- Almograve, 27 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- “Exma. Senhora ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

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

competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer junto do Senhor Presidente da 

Câmara, que seja apresentado o ponto de situação detalhado sobre todo o processo relacionado 

com a Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de 

Milfontes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Almograve, 27 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os eleitos pelo Partido Social Democrata”. ----------------------------------------------------  

 --------------------------------------- “REQUERIMENTO (3) ---------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

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

competências que, por lei, lhe são conferidas, vêm requerer junto do Senhor Presidente da 

Câmara, que seja apresentado o ponto de situação detalhado sobre a definição/ elaboração do 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira, no que respeita ao Concelho de Odemira. ----------------  

 ----------- Almograve, 27 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------------------- “REQUERIMENTO (4) ---------------------------------------------  

 ----------- “Exma. Senhora -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ---------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos abaixo assinados, vêm requerer junto do Sr. Presidente da Câmara para que 

sejamos esclarecidos acerca do abastecimento de água a diversas localidades do Concelho de 

Odemira a partir da Barragem de Monte da Rocha e que estão abrangidas pelas obras em curso 

por parte das empresas Águas do Alentejo. Concretamente o que sucede a este investimento a 

partir de uma barragem sem água e a que a EDIA não concluiu a ligação ao sistema do 

Alqueva.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Almograve, 27 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------  

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

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

 -----------  - A senhora Vereadora Telma Guerreiro, na sequência de reunião havida com o 

Senhor Secretário de Estado da Educação, reuniu mais do que uma vez com a Equipa da 

Estrutura de Missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Concretamente 
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no que se vai traduzir este trabalho? O que vai ser feito para promover o sucesso escolar? Em 

que medida foram tidas em consideração as questões levantadas nesta Assembleia e no 

Conselho Municipal de Educação para a promoção do sucesso das crianças e jovens não 

falantes de português, que todos os dias chegam às escolas do Concelho? ---------------------------  

 ----------  - Qual o resultado concreto da vinda da Sra. Secretária do Turismo ao nosso 

território? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Qual o resultado da reunião com o Sr. Secretário da Saúde ocorrida em nove de 

julho? Em concreto o que vão os odemirenses ter como resultado dessa visita? O que vai mudar 

na saúde do Concelho? ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em 19 de julho esteve em Odemira o Ministro do Ambiente para além das 

inaugurações que outras respostas deu o Sr. Ministro às muitas questões relacionadas com o 

Ambiente levantadas nesta Assembleia. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Almograve, 27 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informou que os documentos escritos 

apresentados pelo Partido Social Democrata serão encaminhados para o Senhor Presidente da 

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que saudou a saída à rua, neste dia, de milhares 

de estudantes, trabalhadores e demais população que se preocuparam e consideraram que 

deviam marcar posição sobre as alterações climáticas. --------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, disse na sequência da intervenção de um munícipe durante o Período 

de Intervenção do Público na presente sessão, que “Há elogios que o Bloco de Esquerda 

dispensa. E o elogio daquele Senhor é dispensável”. ----------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que há cerca de um mês tinha sido noticiada a assinatura do protocolo 
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pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) para implementação do 

“Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos – PART” que permitia aos 

utilizadores dos transportes públicos beneficiar de uma redução tarifária em viagens realizadas 

no Alentejo Litoral, na Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo Central e Algarve. No entanto, 

faltava a adesão àquele Programa da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 

(CIMBAL) e do Distrito de Beja, considerando que não devia existir um tratamento 

diferenciado para os utentes dos transportes públicos que circulam naquele território. Nesse 

sentido, questionou o porquê do Distrito de Beja ainda não ter sido contemplado. ------------------  

 ----------- Por último, apresentou a Recomendação que seguidamente se transcreve na íntegra: ---  

 --------------------------------------- “RECOMENDAÇÃO ------------------------------------------------  

 ----------- LIVROS DE FICHAS E CADERNOS DE ACTIVIDADES GRATUITOS EM 

TODOS OS NÍVEIS DE ENSINO, PARA TODOS OS ALUNOS RESIDENTES NO 

CONCELHO DE ODEMIRA --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As despesas escolares das famílias em Portugal representam um esforço substancial 

no orçamento familiar ano após ano.------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O diagnóstico do problema está feito há muito tempo: o impacto da compra de livros 

escolares no orçamento das famílias é demasiado grande; mantêm-se preços exorbitantes e 

edições luxuosas, com a concentração de todas essas despesas num curto espaço de tempo, 

coincidente com o início do ano escolar. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os livros escolares são um recurso fundamental do processo educativo e devem, 

portanto, ser um direito de todos os alunos da escolaridade obrigatória, como condição de 

igualdade e equidade no processo educativo. --------------------------------------------------------------  

 ----------- No ano letivo 2019/ 2020 a gratuitidade dos manuais escolares estendeu-se ao ensino 

secundário, incluindo toda a escolaridade obrigatória, até ao 12.º ano. --------------------------------  

 ----------- No ano letivo corrente, tal como nos anteriores, o Município de Odemira já está a 
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oferecer os cadernos de atividades e livros de fichas para todos os alunos do 1.º ciclo do ensino 

básico do concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando a justeza das medidas anteriores, delibera a Assembleia Municipal de 

Odemira, por proposta do Bloco de Esquerda: ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Recomendar ao Município de Odemira o alargamento da oferta dos cadernos de 

atividades e livros de ficha a todos os alunos do ensino obrigatório, residentes no Concelho de 

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

 ---------- Almograve, 27 de setembro de 2019 ------------------------------------------------------------  

 ---------- Pedro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Recomendação, a qual foi aprovada por maioria, com seis votos a favor dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dezanove 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

Assembleia Municipal. Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma 

Declaração de Voto escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------  

 ---------- “Declaração de Voto ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Partido Socialista orgulha-se do facto de ter sido num Governo por si liderado que 

se iniciou a medida de oferta dos manuais escolares, hoje cobrindo todo o ensino obrigatório. --  

 ---------- O Partido Socialista orgulha-se que este Executivo Municipal tenha implementado a 

medida de oferta dos livros de fichas a todos os alunos do 1.º ciclo do concelho. ------------------  

 ---------- Não obstante os eleitos do Partido Socialista na AM abstiveram-se na Recomendação 

apresentada pelo Bloco de Esquerda, e não menosprezado o interesse da mesma, porque: --------  
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 ----------- 1º) a mesma não está quantificada, não se conhecendo os impactos orçamentais; -------  

 ----------- 2.º) no 1.º ciclo, onde o Município tem competências delegadas, os alunos têm apoio 

para os cadernos de atividades e livros de fichas.” -------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que o pagamento de todos os livros 

de fichas a todos os alunos, segundo os números que estavam disponíveis no Portal Odete e 

desconhecendo-se o número de alunos que serão abrangidos pela ação social escolar, totalizava 

uma despesa no valor de noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e sete euros. -----------------  

 ----------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que questionou o timing de apresentação da 

referida Recomendação, considerando que a mesma devia ser apesentada aquando da 

elaboração do próximo orçamento municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Pedro Gonçalves que informou que o timing ideal seria 

no momento, porque no ano anterior o Bloco de Esquerda tinha apresentado aquela proposta 

durante a preparação do orçamento municipal, no âmbito do direito de oposição, e não tinha 

avançado por questões de limitação de prazo. -------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Relativamente às questões colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos pelos 

diversos membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

respondeu: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que o contentor onde estão instalados os técnicos do INEM  foi alugado pelos 

serviços de saúde e posteriormente adquirido pela Câmara Municipal com o objetivo de manter 

aqueles profissionais no concelho de Odemira e que a amortização tinha sido feita pelos 

serviços de saúde. Informou ainda que durante a anterior gestão da Unidade Local de Saúde do 

Litoral Alentejano (ULSLA) foi aprovada a assinatura de um Protocolo com o Município de 

Odemira que, entre várias premissas, incluía a elaboração de um projeto para remodelação do 

edifício do Centro de Saúde de Odemira que previa a eliminação daquele contentor. Nessa 
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conformidade, informou que a Câmara Municipal já elaborou o projeto de arquitetura e 

entregou aos serviços de saúde e que tem vindo a pressionar para a concretização daquele 

projeto. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - que a visita às instalações da AMBILITAL não se tinha realizado porque ainda 

estão a decorrer obras naquele espaço e por razões de segurança estão com algumas 

condicionantes, pelo que oportunamente fariam a visita. -----------------------------------------------  

 ----------  - que a colocação/ substituição de marcos de incêndio está em curso nas freguesias do 

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

 ----------  - que desconhecia a obra que estava a ser efetuada junto ao poço de Vale Rodrigo, em 

Colos, relembrando que os licenciamentos de barragens em espaços rurais eram da 

competência da Agência Portuguesa do Ambiente e do Ministério da Agricultura. No entanto, 

iria solicitar aos serviços que fossem verificar a situação, porque poderia estar em causa a 

distância de salvaguarda de uma captação de água para abastecimento público. --------------------  

 ----------  - que ia verificar junto da AgdA - Águas Públicas do Alentejo S.A. a preocupação 

apresentada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, relativa à 

saída das águas da ETAR, uma vez que o que estava projetado era a descarga de salvaguarda 

ser efetuada em frente aquele equipamento e não no local descrito pelo Presidente da Junta de 

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

 ----------  - que o Município de Odemira está com algumas dificuldades na contratação de 

pessoal para a recolha de resíduos, na medida em que os concursos são abertos e os 

concorrentes desistem daquela função quando convocados. Considerou ainda que de um modo 

geral não estavam a conseguir que os cidadãos tivessem uma melhor conduta cívica, apesar das 

campanhas e divulgação de informação efetuadas pela Câmara Municipal sobre o tema. 

Relembrou ainda que o “lixo” era uma responsabilidade, em primeira instância, de cada um de 

nós, que tem de separar, acondicionar e depositar os resíduos, segundo as regras que todos 
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conhecem. Informou por último, que a Câmara Municipal estava a fazer um esforço financeiro 

para a melhoria na recolha de resíduos sólidos urbanos, designadamente estava em curso um 

procedimento para o aluguer de novas viaturas, cujo assunto estava agendado na Ordem de 

Trabalhos da presente sessão, e novo concurso de contratação de pessoal. ---------------------------  

 -----------  - esclareceu que o protocolo para exploração do apoio balnear na Praia do Almograve 

tinha sido estabelecido por dois anos com a Associação Casas Brancas, com a possibilidade de 

esta fazer a sua exploração com associados,  e que de um modo geral o serviço prestado era do 

agrado da maioria dos utilizadores. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que o atraso no abastecimento de água às habitações situadas em frente ao depósito 

dos Alagoachos tinha a ver com questões relacionadas com o atravessamento da estrada 

nacional e ao facto de as infraestruturas de Portugal não permitirem que a rede seja instalada ao 

longo da estrada, tendo a mesma de ser colocada por detrás das habitações. -------------------------  

 -----------  - que a pavimentação do troço de estrada entre as Fornalhas Velhas e o Matadouro do 

Litoral Alentejano estava prevista no âmbito do orçamento municipal para o próximo ano, 

enquanto que a reparação das entradas municipais mencionadas pelo Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Vale de Santiago estava a ser analisada com os serviços municipais de 

Rede Viária, agradecendo no entanto a disponibilização da Junta de Freguesia numa eventual 

colaboração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que previa o início das obras de saneamento básico nos Foros da Caiada até ao final 

do presente ano, uma vez o concurso estava adjudicado e estava a ser elaborado o respetivo 

contrato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que apesar das insistências da Câmara Municipal junto de elementos do Governo 

sobre a Posição tomada pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal em relação à 

atividade agrícola no Perímetro de Rega do Mira (PRM) e na área de Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) ainda não tinha havido qualquer resposta, 
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relembrando que as medidas preventivas tinham de ser emanadas do Poder Central. Relembrou 

ainda que a fiscalização das atividades dentro do PNSACV era da responsabilidade, em 

primeiro lugar, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). ------------------  

 ----------  - que o Senhor Ministro do Ambiente não tinha visitado o concelho de Odemira, 

tinha vindo inaugurar uma obra que inclusivamente coincidiu com o momento da inauguração 

da FACECO - Feira das Atividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira, 

lamentando que não tivesse havido grande articulação com o Município de Odemira. Na 

referida inauguração foi assinalado o início da ligação do reforço do sistema de abastecimento 

de água de Vila Nova de Milfontes e do sistema de adução de Vila Nova de Milfontes para o 

depósito elevado de São Luís. Só após a realização de testes àquele sistema foi fornecida a água 

à rede pública em São Luís, lamentando que esse momento não tivesse sido transmitido pela 

AgdA à Câmara Municipal, facto que iria levar à próxima reunião da respetiva Comissão de 

Parceria. Informou ainda que tinha questionado o Senhor Ministro do Ambiente sobre a questão 

agrícola, tendo sido transmitido que o assunto seria resolvido através de uma Resolução do 

Conselho de Ministros, ainda sem data prevista. ---------------------------------------------------------  

 ----------   - que os problemas ocorridos com as Bandeiras Azuis nas Praias dos Alteirinhos e da 

Zambujeira do Mar, tinham sido provocados por uma exploração agrícola e por um turismo 

rural, respetivamente, cujos autos foram levantados e as situações foram analisadas, tendo a 

Bandeira Azul dos Alteirinhos voltado a ser reposta. ----------------------------------------------------  

 ----------  - que estavam a monitorizar o muro de contenção da estrada de acesso ao Bairro 11 

de Março e à Zona Industrial de Odemira após reparação efetuada, aguardando o 

comportamento da intervenção em relação à chuva. -----------------------------------------------------  

 ----------  - quanto aos transportes escolares informou que tinha solicitado aos serviços 

municipais que elaborassem um mapa referente a todas as freguesias, onde constasse a 

identificação dos alunos, por ciclo letivo, bem como quais os alunos transportados pelo 
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Município de Odemira e quais os alunos transportados pelas Juntas de Freguesia. -----------------  

 -----------  - em relação à intervenção escrita da Senhora Fernanda Almeida manifestou o seu 

desacordo quando referiu que para a Câmara Municipal de Odemira “o ruído não é poluição!”, 

porque têm efetuado algumas intervenções nesse âmbito. Relembrou que sempre existiram 

problemas relacionados com o ruido no concelho de Odemira, especialmente nas zonas 

turísticas, e a maior dificuldade na resolução dos problemas tinha a ver com questões 

relacionadas com o bom senso, pois quando uns se querem divertir há outros que têm direito ao 

descanso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que o Protocolo referente ao PART tinha sido assinado em Alcácer do Sal, faltando 

ainda a assinatura com a CIMBAL para a integração do Distrito de Beja. ----------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que sugeriu que as visitas de estudo previstas 

no Programa Odete integrassem como local obrigatório a AMBILITAL, por forma a criar 

consciência cívica nos alunos. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Pinheiros, que informou que a consciência cívica ambiental também passava pela realização de 

eventos como o que iria decorrer no dia seguinte na sua Freguesia, de limpeza da localidade 

com a ajuda da população. Referiu ainda que os adultos também deviam visitar à AMBILITAL, 

para criarem a consciência cívica. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra à 

Senhora Maria da Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve, 

que agradeceu a presença de todos, bem como à Senhora Presidente da Assembleia Municipal 
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por ter agendado a sessão na sua freguesia. Agradeceu ainda à Pousada da Juventude do 

Almograve pela cedência do espaço para a realização da sessão, bem como ao Clube de Pesca 

Desportiva do Almograve - Rosa dos Ventos pelo jantar servido, e à Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva da Longueira pela cedência das instalações onde foi servido o jantar. --  

 ---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve reforçou 

algumas preocupações apresentadas pelos munícipes e, bem assim, informou que a falta de 

iluminação e inexistência ainda de corrimão nas escadas de madeira de acesso ao parque 

infantil resultou de um despiste automóvel no local, onde o sinistrado não quis assumir as 

responsabilidades. Informou também que tinha conhecimento da existência de pedras soltas no 

passeio junto ao Restaurante Dunas Mar, mas por falta de pessoal não tinham conseguido 

efetuar a respetiva reparação, uma vez que os dois funcionários da Junta de Freguesia estiveram 

durante a época balnear praticamente a efetuar a limpeza da praia. -----------------------------------  

 ---------- Esclareceu ainda que a alteração do local de “Paragem dos Autocarros” para junto da 

Pousada da Juventude do Almograve foi uma iniciativa da Rodoviária Nacional, porque 

alegaram dificuldades em manobrar os veículos dentro da povoação. Informou ainda que a 

Junta de Freguesia manifestou-se contra aquela decisão, uma vez que o anterior local tinha um 

abrigo de passageiros e casas de banho públicas, e atualmente os passageiros não tinham 

asseguradas essas condições, para além de entrarem/ saírem dos autocarros na via pública, 

aumentando o risco de segurança quer de peões quer dos automobilistas. Informou também que 

tinha solicitado á Câmara Municipal que regulasse o estacionamento na zona onde se 

encontrava a “Paragem de Autocarros” junto à igreja, de modo a facilitar a deslocação dos 

autocarros, mas apesar daquela medida ter sido implementada, a empresa manteve o local em 

frente à Pousada da Juventude. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Junta de Freguesia alertou apara a urgente necessidade da 

construção da ecovia entre o Almograve e o Cruzamento do Almograve, por questões de 
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segurança dos muitos peões que circulavam naquele troço, quer fossem residentes, turistas ou 

caminheiros. Manifestou ainda o anseio de ver concluído com brevidade o processo referente 

ao Plano de Pormenor do Cruzamento do Almograve.  --------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou também a necessidade da EDP solucionar o problema das falhas de corrente 

elétrica no Almograve, relembrando os problemas que existiram no verão com a máquina 

multibanco e durante a Festa do Almogrooves, e apelava para a população reclamar também 

junto da EDP e não apenas na Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o alcatroamento do caminho de acesso ao Campo de Futebol da 

Longueira também permitiria aliviar o trânsito na rua principal daquela localidade, onde 

também existem queixas de telhas partidas provocadas pelo trânsito de veículos maiores 

dimensões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que a população da Zambujeira Velha estava muito descontente 

com forma como estavam a decorrer as obras da responsabilidade da AgdA de execução da 

conduta para abastecimento de água a São Luís, porque em determinados locais os residentes 

não conseguiram sair de casa devido às valas e buracos abertos na estrada e, bem assim, 

manifestaram-se preocupados com a forma como estava a ser executada a referida conduta. -----  

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal entregou aos membros 

eleitos pelo Partido Social Democrata a Resposta do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

relativa ao Requerimento apresentado na primeira reunião da sessão ordinária de junho, 

realizada no dia vinte e oito de junho do corrente ano, sobre os processos correntes no 

Município de Odemira relativos às vistorias efetuadas pelo consórcio de entidades Guarda 

Nacional Republicana, Município de Odemira, Autoridade para as Condições de Trabalho, 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Autoridade Tributária e ARS do Alentejo, representada 

pela Autoridade de Saúde do Alentejo Litoral. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de se passar ao tratamento dos assuntos agendados no Período da Ordem do 
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Dia, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à apreciação dos presentes nos 

termos do número dois do artigo quinquagésimo da Lei número setenta e cinco, barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, e face à urgência de uma tomada de posição sobre o assunto, a 

inclusão na Ordem de Trabalhos de um ponto referente ao processo de descentralização 

administrativa resultante da transferência de competências para o Município no domínio de 

Cogestão das Áreas Protegidas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que, em nome da bancada dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, lamentou que apenas naquele momento tivessem tido conhecimento do 

documento a aditar, tendo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal referido que não 

concordava que fosse distribuído um documento que não estava na Ordem de Trabalhos sem 

aferir previamente se aceitavam o seu aditamento. -------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, foi deliberado por unanimidade, com dezanove votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal, incluir como primeiro 

ponto do Período da Ordem do Dia o assunto: “Proposta n.º 22/2019 P – Processo de 

descentralização administrativa resultante da transferência de competências para o Município 

no domínio de Cogestão das Áreas Protegidas”. ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: PROPOSTA N.º 22/2019 P – PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA RESULTANTE DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 

O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DE COGESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: Foi presente a 

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

reunião:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0566-2019 - PROPOSTA N.º 22/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DE COGESTÃO DAS ÁREAS 

PROTEGIDAS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 22/2019 P, datada de 26/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 22/2019 P - Processo de descentralização administrativa resultante da 

transferência de competências para o Município no domínio de Cogestão das Áreas Protegidas -  

 ----------- 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 sectoriais. ------  

 ----------- Assim, em 21 de Agosto último foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei, 

nº116/2019 que define o modelo de cogestão das áreas protegidas, incluindo as de âmbito 

nacional como é o caso do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), prevendo nestes casos a intervenção dos Municípios das respetivas áreas, no qual 

se destacam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 2º  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Competências  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 — É da competência dos órgãos municipais:  -----------------------------------------------  

 ----------- b) Participar na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, através do exercício 

das funções de cogestão que lhes são cometidas pelo presente decreto-lei e da sua integração 

nos conselhos estratégicos previstos no artigo 9º do Decreto-Lei nº 43/2019, de 29 de março; ---  

 ----------- c) Instaurar, instruir e decidir os procedimentos contraordenacionais, bem como 

aplicar as coimas e as sanções acessórias nas áreas protegidas de âmbito nacional em que 

participem na respetiva gestão, nos casos previstos no nº 2 do artigo 45º do RJCNB. --------------  
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 ---------- Artigo 3º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exercício das competências  ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 — As competências dos órgãos municipais previstas no presente decreto-lei são 

exercidas pela câmara municipal, sem prejuízo da competência da assembleia municipal nas 

situações que, nos termos do regime jurídico das autarquias locais, lhe estejam atribuídas e da 

competência própria do presidente da câmara municipal para os atos previstos na alínea c) do nº 

1 do artigo anterior e para dirigir e superintender os serviços. -----------------------------------------  

 ---------- 2 — A competência prevista na alínea b) do nº 1 do artigo anterior pode ser exercida 

pelos órgãos competentes das entidades intermunicipais ou das associações de municípios com 

atribuições em territórios abrangidos por áreas protegidas, mediante delegação dos municípios 

que as integram.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 4º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Modelo de gestão para as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas  -----  

 ---------- 1 — Nas áreas protegidas de âmbito nacional deve ser adotado o modelo de cogestão 

estabelecido no presente decreto-lei, ate´ ao dia 1 de janeiro de 2021.  -------------------------------  

 ---------- 2 — Os municípios cujo território integra uma área protegida de âmbito nacional 

podem pro- por a todo o tempo ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 

(ICNF, I. P.), a concretização do modelo de cogestão nesse território.  -------------------------------  

 ---------- 3 — Quando o conjunto de municípios abrangidos por uma área protegida de âmbito 

nacional proponha junto do ICNF, I. P., a adoção do modelo de cogestão, devem ser 

promovidas as diligências para a sua concretização, em prazo não superior a 120 dias.  ----------  

 ---------- Artigo 6º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entidades envolvidas na cogestão da área protegida  -----------------------------------------  

 ---------- 1 — São entidades envolvidas na cogestão da área protegida:  -----------------------------  

 ---------- a) A comissão de cogestão da área protegida e respetivo presidente;  ---------------------  
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 ----------- b) O conselho estratégico, previsto na alínea c) do artigo 8º do RJCNB, com a 

composição e regras de funcionamento fixadas no artigo 9º do Decreto-Lei nº 43/2019, de 29 

de março, que funciona junto de cada área protegida, com as responsabilidades específicas em 

matéria de cogestão que lhe são cometidas pelo presente decreto-lei.  --------------------------------  

 ----------- 2 — Os membros das entidades referidas no número anterior não têm o direito ao 

pagamento de qualquer remuneração ou abono pelo exercício das respetivas funções.  ------------  

 ----------- Artigo 7º  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Comissão de cogestão da área protegida  -------------------------------------------------------  

 ----------- 1 — A comissão de cogestão tem a seguinte composição:  ----------------------------------  

 ----------- a) Um presidente de câmara municipal dos municípios abrangidos pela área protegida, 

que preside à comissão de cogestão;  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Um representante do ICNF, I. P.;  ------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Um representante de instituições de ensino superior relevantes para o 

desenvolvimento sustentável dos territórios abrangidos pela área protegida;  ------------------------  

 ----------- d) Um representante de organizações não-governamentais de ambiente e equiparadas, 

com inscrição ativa no registo nacional previsto na Lei nº 35/98, de 18 de julho, na sua redação 

atual, relevantes para o desenvolvimento sustentável dos territórios abrangidos pela área 

protegida;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) Até três representantes de outras entidades, não referidas nas alíneas anteriores, 

relevantes para o desenvolvimento sustentável dos territórios abrangidos pela área protegida, 

em função da complexidade desta.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 — Os presidentes das câmaras municipais dos municípios abrangidos pela área 

protegida designam, de entre eles, o que preside à comissão de cogestão, nos termos da alínea 

a) do número anterior, e qual o que o deve substituir nas situações de impedimento ou ausência, 

sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 3º.  ------------------------------------------------------------  
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 ---------- 3 — O ICNF, I. P., indica o seu representante através do diretor regional 

territorialmente competente em função da área protegida.  ---------------------------------------------  

 ---------- 4 — A representação das entidades referidas nas alíneas c) a e) do nº 1 e´ assegurada 

pelos seus responsáveis máximos, com possibilidade de delegação.  ---------------------------------  

 ---------- 5 — A integração na comissão de cogestão dos representantes das entidades referidas 

nas alíneas c) e e) do nº 1 depende de parecer prévio do conselho estratégico e do ICNF, I. P., 

sob proposta dos municípios abrangidos pela área protegida.  -----------------------------------------  

 ---------- 6 — A designação do representante das entidades referidas na alínea d) do nº 1 e´ 

realizada pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente.  ---------------  

 ---------- 7 — Os membros da comissão de cogestão previstos nas alíneas b), c) e e) do nº 1 são 

designados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da conservação da 

natureza e do ensino superior, que indica também o seu presidente conforme previsto na alínea 

a) do nº 1, o representante das entidades referidas na alínea d) do nº 1 e a duração do mandato 

da comissão de cogestão, que não deverá ser inferior a quatro anos.  ---------------------------------  

 ---------- 8 — O despacho referido no número anterior é publicado na 2ª série do Diário da 

República.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9 — Os membros da comissão de cogestão asseguram as diligências necessárias junto 

das organizações que representam, para o cumprimento da sua missão.  -----------------------------  

 ---------- 10 — A comissão de cogestão reúne ordinariamente todos os meses e 

extraordinariamente sempre que seja convocada pelo seu presidente, mediante solicitação de 

qualquer um dos seus membros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 11 — As decisões da comissão de cogestão são adotadas por consenso, sem prejuízo 

do disposto no nº 3 do artigo 2º.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 12 — O regulamento interno da comissão de cogestão pode determinar a constituição 

de grupos de trabalho específicos para o desenvolvimento e acompanhamento da execução de 
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medidas e ações referentes a um determinado setor de atividade.  -------------------------------------  

 ----------- Artigo 8º  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Funções da comissão de cogestão da área protegida  -----------------------------------------  

 ----------- 1 — A comissão de cogestão é responsável por:  ----------------------------------------------  

 ----------- a) Garantir que a cogestão da área protegida e´ desenvolvida no respeito pelo dever de 

zelo da salvaguarda dos recursos e valores territoriais que fundamentam a classificação da área 

protegida; b) Contribuir para o desenvolvimento das atividades locais em harmonia com os 

valores presentes, incorporando inovação e criatividade; ------------------------------------------------  

 ----------- c) Viabilizar ações de promoção ambiental, económica e social, de sensibilização e 

comunicação, através da elaboração e execução dos instrumentos de cogestão na área 

protegida;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Dinamizar ações, em articulação com os diferentes agentes regionais e das 

Administrações central e local, para o desenvolvimento integrado da área protegida, bem como 

estimular a participação e a iniciativa da sociedade civil, designadamente através de ações de 

sensibilização e de projetos educativos; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) Estimular parcerias com promotores, empresas, centros de investigação, 

instituições de formação e municípios destinadas a planear e a executar ações de valorização 

sustentável do território, em particular ações associadas à agro-silvo-pastorícia, à caça, à pesca, 

à cultura e ao turismo de natureza;  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- f) Promover o debate sobre as atividades e ações que ocorrem na área protegida e 

estimular as boas práticas de gestão para o seu uso e aproveitamento sustentáveis; g) Prestar a 

informação necessária para assegurar a coerência e a complementaridade entre os diversos 

organismos e entidades, com vista ao desenvolvimento sustentável e integrado da área 

protegida;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- h) Comunicar com todas as entidades públicas e privadas envolvidas na proteção e 
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valorização do capital natural, interpretando e divulgando os principais atributos existentes na 

área protegida, e sensibilizar para as formas mais adequadas de os preservar e valorizar;  --------  

 ---------- i) Elaborar e aprovar os instrumentos de gestão, após parecer do conselho estratégico;  

 ---------- j) Executar os instrumentos de gestão; ----------------------------------------------------------  

 ---------- k) Consultar o conselho estratégico sobre assuntos de interesse para a valorização da 

área protegida; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- l) Identificar os instrumentos e linhas de financiamento de apoio à execução do plano 

de cogestão da área protegida e apoiar os potenciais beneficiários para acesso a essas mesmas 

linhas; m) Acompanhar a elaboração, alteração ou revisão do programa especial da área 

protegida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- n) Elaborar e aprovar o regulamento interno necessário ao seu bom desempenho.  -----  

 ---------- Dispõe ainda o --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 23º  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Produção de efeitos  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1- O presente decreto-lei produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação sem 

prejuízo da sua concretização gradual nos termos do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 

20 de agosto, e do disposto no número seguinte. ---------------------------------------------------------  

 ---------- 2 — Relativamente ao ano de 2019, os municípios que não pretendam participar na 

gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, de acordo com o regime instituído no presente 

decreto-lei, comunicam esse facto à Direcção-Geral das Autarquias Locais, após prévia 

deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após entrada em vigor do 

presente decreto-lei. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da última disposição transcrita resulta que os prazos para comunicar à Direção Geral 

das Autarquias Locais a não assunção das competências previstas no diploma em apreço é até 

dia 21 de outubro de 2019 relativamente a 2019 e até 30 de setembro de 2019 relativamente a 
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2020, atendendo ainda ao disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho 

(decreto lei de execução do orçamento do Estado para 2019). ------------------------------------------  

 ----------- >> Neste quadro, e Considerando; ---------------------------------------------------------------  

 -----------  -O Quadro geral proposto; ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A indefinição na revisão do POPNSACV; ---------------------------------------------------  

 -----------  - A situação atual na gestão do PNSACV; -----------------------------------------------------  

 ----------- >> Considerando ainda; ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A posição já assumida pelos Municípios de Aljezur e Vila do Bispo; -------------------  

 ----------- Entendemos, que o Decreto-Lei em causa, deverá ser alvo de um aprofundamento e 

revisão, de maneira a tornar a intervenção das autarquias com mais amplitude, mais 

responsabilidade, mas também mais poder de decisão e previsão de recursos a afetar. -------------  

 ----------- Nestes termos, tendo em consideração o enquadramento efetuado, propõe-se que se 

remeta o assunto à Excelentíssima Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos 

termos do disposto no nº 2 do artigo 23º 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 116/2019, de 21 de agosto, para os 

anos de 2019 e 2020, para posterior informação à Direção Geral das Autarquias Locais em 

tempo útil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presente proposta será remetida à próxima reunião da Excelentíssima Câmara 

Municipal para apreciação e ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma vez que esta é uma circunstância excecional que 

determina uma apreciação urgente, atendendo aos prazos estabelecidos no Decreto-Lei nº 

116/2019, de 21 de agosto e na Lei n.º 50/2018, de 20 de agosto, conjugada com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 26 de Setembro de 2019 ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Devido ao adiantado da hora e aos prazos estipulados para a tomada de posição sobre 

o assunto em causa foi deliberado, por consenso, proceder à votação da proposta referente 

apenas ao ano de dois mil e vinte, adiando-se para a segunda reunião da sessão ordinária de 

setembro deste Órgão a apreciação e deliberação da proposta referente ao ano de dois mil e 

dezanove. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

tendo sido deliberado por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

Assembleia Municipal, aprovar a proposta da Câmara Municipal de não assunção das 

transferências de competências previstas no Decreto-Lei número cento e dezasseis barra dois 

mil e dezanove, datado de vinte e um de agosto, no domínio de Cogestão das Áreas Protegidas, 

para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ----------- Face à urgência de uma tomada de posição sobre os assuntos constantes nos pontos 

números cinco e seis do Período da Ordem do Dia foi deliberado, por consenso, alterar 

novamente a Ordem de Trabalhos, passando aqueles assuntos a serem imediatamente 

deliberados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar para o tratamento do ponto número cinco, o Senhor Pedro 

Gonçalves, eleito pelo Bloco de Esquerda, declarou impedimento por pertencer à Associação 

em causa não podendo participar na apreciação e deliberação, o qual foi aceite, tendo o referido 

membro saído de sala. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto cinco: PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO 

DA EDUCAÇÃO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta reunião, para apreciação e autorização do 

compromisso plurianual: --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “7 - ASSUNTO N.º 0524-2019 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO --------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3532-2019, datada de 30 de agosto de 2019, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta que o Município de Odemira, 

através da assinatura do Acordo de Colaboração celebrado com a Direção Geral dos 

Estabelecimentos escolares/ Direção de Serviços do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, 

de harmonia com a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho e 

o Protocolo de Cooperação celebrado em 28 de julho de 1998, entre o Ministério da Educação, 

o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, viu reguladas as condições relativas à sua participação no Programa de Expansão 

e Desenvolvimento do Pré-Escolar. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que a adesão ao programa implica que seja preferencialmente o Município quem 

assegure a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), conforme Portaria 

n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, ou seja, as atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário de 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades e que a 

Administração Central se compromete a apoiar financeiramente o funcionamento dos 

estabelecimentos abrangidos, de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças 

a uma educação pré-escolar de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das 

respetivas famílias;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - que a adesão ao Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, conforme Despacho n.º 8452/2015, de 31 

de julho, visa garantir o acesso às refeições escolares de todos os alunos que frequentam o 1.º 

ciclo do ensino básico;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a obrigatoriedade do cumprimento da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, que define o 

regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, adiante designado 

por transporte de crianças, de e para os estabelecimentos de educação e ensino, creches, jardins 

de infância e outras instalações ou espaços em que decorram atividades educativas ou 

formativas, designadamente os transportes para locais destinados à prática de atividades 

desportivas ou culturais, visitas de estudo e outras deslocações organizadas para ocupação de 

tempos livres;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - finalmente, que a TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres das 

Crianças e Jovens pretende desenvolver um trabalho ao nível da educação não formal, através 

da produção, promoção e divulgação de atividades culturais, artísticas, recreativas, 

pedagógicas, cientificas, ambientais e desportivas, que possam contribuir para um salutar e 

benéfico aproveitamento e utilização dos tempos livres e que por essa razão será uma mais-

valia em constituir-se como parceira do Município na concretização de diversos projetos, nos 

domínios descritos supra. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto e em conformidade com a alínea u) do número 1 do Artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se a aprovação da Minuta do Protocolo de 

Colaboração no âmbito da Educação, a celebrar com a TIC-TAC – Associação para a 

Promoção dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, no valor total de 362.292,40€ (trezentos e 

sessenta e dois mil duzentos e noventa e dois euros e quarenta cêntimos) para o período entre 

setembro de 2019 e julho de 2020. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe que sejam concedidos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal para outorgar o documento em representação do Município, bem como a sua 

remessa à Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito deste Protocolo o valor a considerar para o ano de 2019 é de 133.602,70€ e 

para o ano de 2020 de 228.689,70€ e o PAM é o 2018/A/11. -------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos, bem como a remessa do assunto à Assembleia Municipal para aprovação e 

autorização do compromisso plurianual.” ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam 

presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ----------- Voltou a entrar na sala o Senhor Pedro Gonçalves. -------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO, NO ANO LETIVO 2019-2020: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para apreciação e 

autorização do compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0515-2019 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO ANO LETIVO 2019-2020 ------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3508, datada de 28 de agosto de 2019, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual refere que o Município de Odemira tem 

vindo a aderir desde o início ao “Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 
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Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, aprovado pelo Despacho n.º 8452-

A/2015, datado de 31de julho, porque entende que importa “garantir a todas as crianças que 

frequentam o 1.º ciclo do ensino básico uma refeição equilibrada”. -----------------------------------  

 ---------- Com o mesmo propósito de “garantir a todas as crianças… uma refeição 

equilibrada…” e assumindo uma política de igualdade e de fomento do acesso ao ensino pré-

escolar, o Município de Odemira tem vindo a assumir, nos mesmos moldes do 1.º ciclo, a 

generalização do fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar de Odemira. Este 

desígnio politico que, em primeira linha, pretende a “criação de meios que potenciem a 

promoção do sucesso escolar e que coloquem cobro a fatores que originam desigualdades nas 

condições de aprendizagem entre crianças e jovens de diferentes meios sociais”, tem 

enquadramento legal de harmonia com o exposto na alínea hh) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, onde se lê que à Câmara Municipal compete “deliberar no 

domínio da ação social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e 

atribuição de auxílios económicos a estudantes”. --------------------------------------------------------  

 ---------- As condições de acesso, pelas crianças e jovens, ao fornecimento de refeições 

promovido pelo Município de Odemira encontram-se reguladas pelo “Regulamento de Ação 

Social Escolar do Município de Odemira n.º 477/2011”, publicado em 05 de agosto de 2011, 

em Diário da República, na sua segunda série. Tendo em conta a necessidade em fazer face ao 

fornecimento de refeições em tão grande número, em locais tão distintos e em tão diferentes 

condições, considera-se necessário recorrer ao exposto nos números 2 e 3 do artigo 3.º do 

Regulamento anexo ao Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, designadamente onde se lê 

que “Os Municípios, além do uso de meios próprios para o efeito, ou do recurso a 

procedimentos de Contratação Pública para a prestação do serviço, podem recorrer a parcerias 

com agrupamentos de escolas e escolas não agrupada ou entidades que reúnam condições 

necessárias à apresentação de projetos nesse âmbito” e que é complementado com “Os termos 
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das parcerias a que se refere o número anterior são fixados em protocolo a celebrar com as 

entidades em causa…”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, face ao exposto nas alíneas hh) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, propõe-se a aprovação dos Protocolos de Colaboração para o fornecimento 

de refeições aos alunos da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, a 

celebrar com a Junta de Freguesia de Vale Santiago, com o Agrupamento de Escolas de São 

Teotónio e com as IPSS’s do Concelho, bem como que sejam concedidos plenos poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os documentos em representação do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o assunto nos termos 

propostos, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para aprovação e autorização do 

compromisso plurianual.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que voltou a alertar para o facto de o protocolo se 

destinar pagar um serviço que foi iniciado no princípio de setembro, pelo que devia ter sido 

aprovado pelos órgãos municipais antes daquele mês. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes 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 
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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 no 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, sete votos a favor dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia 

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

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram duas horas e dez minutos do dia vinte e oito de setembro do 

corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. ---------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


