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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: ---------------------  

 ---------- Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, 

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

reunião da sessão ordinária de novembro da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana 

Maria de Oliveira Aleixo, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora 

Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

realizada no dia 27 de setembro de 2019; -----------------------------------------------------------------  

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

realizada no dia 04 de outubro 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: Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano 2020: apreciação e 

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

 ---------- Ponto dois: Posição conjunta dos Municípios de Aljezur e Odemira, relativa à 

publicação e efeitos da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 179/2019: apreciação. -  
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 ----------- Ponto três: Proposta n.º 10/2019 V-TG - Protocolo de Execução – Orçamento 

Participativo 2017: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 24/2019 P - Protocolo de Execução do Jardim do 

Loteamento Municipal de São Luís: apreciação e deliberação. -----------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: 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 três membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, António Manuel 

Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Célia Ramos Costa (Secretária da Junta de Freguesia 

de São Luís, que se encontra a substituir o Senhor Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, 

Presidente da referida Junta de Freguesia), Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição 

Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Manuel da Conceição 

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

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

António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da 

Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves 

Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia 

da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, 

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

Gonçalves, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Teresa Alexandra Pereira Bernardino, 

Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. Registou-se apenas a ausência do 

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

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

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ---------------  
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 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: José Alberto 

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

Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Pedro Miguel Viana Rebelo 

Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, 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 primeira reunião da sessão ordinária de setembro 

realizada no dia vinte e sete de setembro do corrente ano e à segunda reunião da sessão 

ordinária de setembro realizada no quatro de outubro 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. O Senhor Vítor Silva, residente em Odemira, fez a seguinte intervenção: “Muitos 

me conhecem porque sou professor na Escola Secundária há dezassete anos ou por ser o 

fundador e o Diretor da Rádio Rio há quase dois anos e, é nesta qualidade, que estou aqui. Este 

projeto diferente, não é um projeto comercial, surgiu para aproximar as pessoas, divulga a 

riqueza de projetos, de atividades, de ideias que este concelho tem. Este projeto surgiu para as 

pessoas. Já cobrimos eventos de toda a espécie, por exemplo “assinalar os trinta anos da Maré 

Negra; Jornadas da Educação, reportagens dos Charcos Temporários, Encontros de História do 

Alentejo Litoral, Sonoridades e Sabores, Noites de Fado, atividades do Quintal da Música, 

Maravilhas à Mesa. Temos na programação um programa de debate político com as forças que 

estão representadas na Assembleia Municipal, a quem cumprimento e agradeço a participação 

quinzenalmente aos nossos microfones. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos também uma parceria com a Amnistia Internacional, com a DECO, com a 
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Câmara Municipal de Sines, no projeto “Dizeres”. O nosso projeto é de uma rádio de 

aproximação às pessoas em territórios de baixa densidade, já teve acolhimento na Zambia, com 

um repórter a tentar replicar junto de estudantes nesse país um projeto deste género. Temos um 

estúdio em São Luís e estamos a preparar um estúdio em São Teotónio no Espaço ST, e há 

intenções também de ter um estúdio em Santa Clara/ Sabóia. ------------------------------------------  

 ------------ Foram apresentados ao Executivo Camarário uma série de projetos: “Vizinhos” que 

era semanal para cobrir as atividades e atualidades de todas as freguesias do concelho; foi 

oferecido à Câmara Municipal e à Biblioteca Municipal o meu arquivo de imprensa que tem 

quase quarenta anos, para ser digitalizado e ser posto à disposição do público que o quiser 

consultar; com a Carla Nunes, acordeonista, propusemos a realização de um Festival do 

Acordeão, que podia fazer um circuito pelo concelho de Odemira durante o verão; com o João 

Mateus, num estúdio em São Luís já gravamos alguns músicos locais, jovens e não jovens, para 

fazermos um CD de promoção destes\ talentos; estamos a levar a cabo um trabalho de recolha 

oral que estamos a trabalhar em colaboração com a D.ª Ana Pacheco; estamos também a tentar 

desenvolver um álbum de família com retratos da vida e obra de artesãos de Odemira, em 

colaboração com um antropólogo, Dr.ª Ana Tendeiro; temos um projeto “Um Povo Um 

Território”, que é para fazer uma serie de documentários sobre a história, a cultura e o território 

de Odemira, onde o guião virá a ser feito pelo Professor António Quaresma e pelo Arqueólogo 

Jorge Vilhena, e as filmagens serão feitas por um jovem de Vila Nova de Milfontes que se 

licenciou em cinema, e por um operador Belga; “Garotos no Ar” é um projeto com alunos do 

pré-escolar, onde vamos tentar desenvolver, em colaboração com as bibliotecas escolares e 

também com as Educadoras de Infância, o gosto pelos livros, pelo diálogo; estamos também 

muito preocupados com a integração de migrantes e já temos um indiano que faz um programa 

semanal para toda a comunidade Asiática em Odemira, e já há interesse da Embaixada da India 

em participar neste programa. --------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Estas propostas já foram todas feitas ao Município de Odemira e não recebemos 

resposta. Nós somos uma empresa e precisamos de pagar a quem lá trabalha e precisamos de 

saber se realmente há apoio do Município de Odemira a estas propostas, ou se temos de ir bater 

a outra porta, pedir às pessoas?------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No último Tass Jazz foi paga publicidade à Rádio Sines, ao Sul Informação, à 

Antena 1 e a nós não. Tivemos presente, porque eramos os únicos a cobrir o evento e eramos o 

único a quem não foi paga publicidade para nos ajudar a sobreviver. ---------------------------------  

 ----------- Só recebemos Notas de Imprensa do Município de Odemira, e existimos há quase 

dois anos, há quase dois meses, porque numa reunião realizada em Algoceira o Senhor 

Vereador Ricardo Cardoso tomou conhecimento desse facto. ------------------------------------------  

 ----------- Fizemos o som da Fei-Tur há quase seis meses e ainda não foi pago. --------------------  

 ----------- Queremos colocar Odemira no mapa, valorizar e divulgar a riqueza deste território, 

para que não seja só conhecido pelo desastre ambiental que lhe está a cair em cima e pela 

bomba relógio que está a crescer.”--------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. O Senhor José Duarte, residente em Vila Nova de Milfontes, veio em 

representação dos pais dos alunos das Escolas das Brunheiras e Galeado, na Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, apresentar a preocupação relativamente ao estado dos espaços exteriores e à 

falta de assistentes operacionais em ambas. Relativamente ao espaço exterior informou que iria 

enviar ao Município algumas imagens, as quais demonstravam que na Escola do Galeado em 

baixo do toldo (agradeceu a colocação daquela cobertura) existia uma “piscina”, no “refeitório 

imaginário”, feito num corredor da escola, as crianças tinham de tomar a refeição por turnos e 

também era-lhes vedado o acesso ao espaço na sala, e a areia do recreio estava cheia de vidros. 

Relativamente à Escola das Brunheiras lamentou a inexistência de melhorias há alguns anos na 

Escola. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que existia um deficit de assistentes operacionais naquelas 
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escolas, cuja disparidade em termos de distâncias era alguma, pelo que considerava que o rácio 

daqueles funcionários versus crianças ficava um pouco aquém do desejável. Informou ainda 

que na Escola das Brunheiras a auxiliar estava muitas vezes, nesta altura do ano, de guarda-

chuva a receber as crianças e, nesse sentido, sugeriu que fossem efetuadas algumas melhorias 

para resguardar a funcionária e as crianças. ----------------------------------------------------------------  

 ------------ 3. O Senhor Paulo Reis, residente em Vila Nova de Milfontes, veio manifestar a sua 

preocupação relativamente ao futuro do concelho de Odemira, designadamente após a 

aprovação da Resolução do Conselho de Ministros sobre a atividade agrícola, uma vez que os 

problemas ambientais e sociais que já eram visíveis, iriam aumentar. Teve conhecimento que 

foram elaborados e enviados ao Governo, pelo Município de Odemira, alguns documentos que 

produziram efeito contrário ao que era previsto. Lamentou que os episódios, por ele 

apresentados na Assembleia Municipal, se continuem a repetir, as pessoas que procuram o 

concelho para trabalhar continuam nas mesmas condições, em casas cheias de gente, as “redes” 

continuam a trabalhar e todos os dias chegavam pessoas novas a Odemira. --------------------------  

 ------------ Referiu que como pescador lúdico e residente no concelho, conhecia bem a costa 

litoral e, apesar de não ter o conhecimento técnico/ científico, constatava que na fauna e flora 

tem havido uma enorme transformação. --------------------------------------------------------------------  

 ------------ Alertou ainda para o aumento das “escaramuças” entre migrantes e à existência de 

poucos militares da Guarda Nacional Republicana, o que contribui para aumentar o sentimento 

de insegurança na população. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, pediu encarecidamente aos Senhores Presidentes da Câmara Municipal e 

da Assembleia Municipal e a todos os eleitos da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal 

para não deixarem estragar o paraíso que era o concelho de Odemira, “porque se não o fizerem 

os nossos descendentes nunca nos irão perdoar. Somos uma comunidade boa demais para levar 

com estas coisas todas”.---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 4. A Senhora Fátima Teixeira, residente em Relíquias, informou que durante a 

presente semana esteve dois dias em Mértola, nas segundas Jornadas da Agroecologia, e referiu 

que se estava a reportar a Mértola e a Alcotim para transmitir os bons exemplos que 

presenciou, pese embora sejam territórios com menor densidade populacional, com graves 

problemas de desertificação e escassez de água. Informou que ambos denotaram um avanço em 

termos de combate às alterações climáticas, através da implementação de projetos de 

agroecologia, agricultura sintrópica e muitas outras iniciativas junto dos produtores locais. 

Considerava, por esse motivo, um bom caso de sucesso que o Município de Odemira poderia 

estudar. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se à “Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2019” lamentou que 

viesse permitir a expansão de mais estufas até uma área máxima de quarenta por cento, bem 

como a contentorização dos trabalhadores migrantes dentro das explorações agrícolas. 

Considerou também que aquele documento tinha sido elaborado por uma parte dos Ministérios, 

o Ministério da Agricultura, sem qualquer “input”, na sua perspetiva, do Ministério do 

Ambiente, que se deveria ter pronunciado, porque a região em causa onde se faz a agricultura 

intensiva convencional, recaía sobre uma área de paisagem protegida. -------------------------------  

 ----------- Seguidamente, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e a todos os 

eleitos para que tivessem a mesma energia, perseverança, persistência e consistência que 

tiveram aquando da luta contra a exploração do petróleo ao largo de Aljezur, que felizmente 

conseguiram parar. Considerou ainda que a Câmara Municipal não tinha de aceitar as decisões 

“vindas de cima”, quando eram injustas e desajustadas à região. Referiu também que 

previamente à aplicação daquela Resolução do Conselho de Ministros devia ser efetuado um 

plano de monitorização, perceber ao certo o que existia no terreno, quantas estufas existiam, 

quais as práticas agrícolas aplicadas, se existia poluição e contaminação, e que espécies 

estavam ameaçadas. Por esse motivo, na sua opinião deveria ser pedida a suspensão imediata 
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daquela Resolução do Conselho de Ministros. ------------------------------------------------------------  

 ------------ 5. O Senhor Martin Wienicki, residente em Relíquias, agradeceu a oportunidade de 

poder falar como um dos estrangeiros que vivem neste magnífico concelho e informou que a 

sua presença naquela sessão era no sentido de apelar à Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal para ajudarem a parar a expansão das estufas, porque acreditava que eram uma 

ameaça ao futuro do concelho. Disse ainda que aquela situação “não beneficia a região, o povo 

e as pessoas que vivem aqui e sacrifica um parque natural, o equilíbrio ecológico, social, 

hidrológico, cultural, pelo lucro a curto prazo das empresas privadas. Um lucro privado que 

será comprado por um trabalho escravo em massa, uma exploração de migrantes cruel, pela 

poluição dos aquíferos, pelo uso excessivo dos recursos naturais. Este é um caminho de 

desenvolvimento que vai fazer esta região não habitável. -----------------------------------------------  

 ------------ Acho que é absolutamente irresponsável permitir que esse projeto aconteça. Estamos 

enfrentando uma crise global ambiental e já sentimos esta crise na escassez da água nas 

barragens, na desertificação e nos incêndios. --------------------------------------------------------------  

 ------------ Este não é o momento de continuar a destruição da natureza, mas é o momento de 

regenerar e proteger os ecossistemas!-----------------------------------------------------------------------  

 ------------ Quero convidar-vos a conhecer as alternativas que já existem nesta região. Não 

devemos ir por este caminho, porque há a possibilidade de uma agricultura regenerativa, de 

retenção local da água da chuva, da reflorestação e acredito que Odemira, este maravilho 

concelho, poderá se tornar um modelo de sustentabilidade, um modelo para um futuro que vale 

a pena ser vivido. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Devemos parar esta ameaça. Muito obrigado!” -----------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente às 

intervenções anteriores informou que a Rádio Rio era um projeto que merecia todo o respeito e 

consideração por parte do Município de Odemira e, bem assim, que os pedidos de apoio 
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referidos naquela sessão, tinham sido apreciados e estavam dependentes da aprovação do 

Orçamento Municipal, cujo documento está agendado na Ordem de Trabalhos daquela reunião, 

e por esse motivo ainda não tinha sido enviada qualquer resposta. Quanto à questão sobre a 

publicidade nos órgãos de comunicação social referiu que iria verificar a situação com os 

serviços municipais, assim como iria aferir a situação do atraso no pagamento da participação 

da Fei-Tur, a qual julgava dever-se a questões meramente formais. -----------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Senhor José Duarte relembrou que a Escola das 

Brunheiras já tinha sido alvo de um investimento financiado por fundos comunitários que 

permitiu requalificar o anexo e a zona de ensombramento no pátio. Informou ainda que a 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que recentemente ficou responsável pelo Pelouro da 

Educação, tinha agendado para o próximo dia vinte e oito de novembro, uma visita às Escolas 

das Brunheiras e do Galeado, que contará com a participação de representantes da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação e do respetivo Agrupamento de Escolas, para se inteirar 

das preocupações apresentadas. Disse também que estava prevista em orçamento verba para 

efetuar melhorias naqueles espaços. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao deficit de auxiliares de educação nas escolas relembrou que se tratava de 

uma competência e responsabilidade do Governo, e lamenta que o Estado estivesse a 

“empurrar” para as Autarquias Locais essa responsabilidade. Referiu ainda que as 

transferências de competências na área da Educação iriam passar para as Autarquias em dois 

mil e vinte e um e, enquanto isso, o Município está a adaptar-se ao processo e já está prevista 

em Orçamento dotação para a abertura de um número considerável de procedimentos de 

admissão de assistentes operacionais tendo em vista as novas obrigações. ---------------------------  

 ----------- Em relação à Resolução do Conselho de Ministros número cento e setenta e nove 

barra dois mil e dezanove referiu que nas posições já tomadas pelos Presidentes das Câmaras 

Municipais de Odemira e de Aljezur, bem como nas deliberações dos Órgãos dos respetivos 
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Municípios, era solicitada a suspensão imediata e revisão daquele documento, tendo em conta 

que “não estão minimamente respeitadas as orientações que foram emanadas da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal sobre o modelo de desenvolvimento que queremos para 

o nosso concelho, nem tão pouco criadas ou respondidas as condições deficitárias em que o 

território neste momento padece, designadamente nas respostas à saúde, à questão social, às 

fiscalizações e ações no domínio, quer ambiental quer nas condições de trabalho.” ----------------  

 ------------ Afirmou que a posição tomada, por unanimidade, na Câmara Municipal e na 

Assembleia Municipal, vinha no mesmo alinhamento e na mesma determinação com que 

agiram aquando do processo de prospeção e exploração de petróleo e não tinham nenhum 

motivo para se sentirem subservientes, nem existiam razões políticas, pessoais ou de 

animosidade que alterassem aquele contexto. -------------------------------------------------------------  

 ------------ Revelou ainda conhecer os procedimentos existentes em Mértola e Alcoutim e 

lamentou que em Odemira os Órgãos Autárquicos não tivessem o mesmo poder de decidir o 

seu futuro, mas apenas de contestar. Realçou a importância da existência de bom senso naquela 

matéria, pois considerava que era possível existir no concelho equilíbrio, porque o território é 

extenso, com grandes aptidões para várias atividades e a economia deve ser diversa com o 

Turismo e com a Agricultura. Considerou que a prática intensiva poderia ser prejudicial em 

qualquer atividade, fosse na Agricultura, na Pecuária e no Turismo, pelo que a existência de 

limites era fundamental em qualquer área. Referiu também que o equilíbrio se alcançava a 

partir do conhecimento da realidade, o que permitia traçar um plano estratégico, num território 

abrangido por Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, Parque Natural, 

extensa área costeira e estuarina e por áreas protegidas a nível Europeu, com valores ambientais 

únicos para os quais foram atribuídos financiamentos ao País a título de compensação, que 

provavelmente não estavam a ser suficientemente protegidos. -----------------------------------------  

 ------------ Considerou que estava na altura de exigirem ao Estado que fosse efetuada uma 
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avaliação, porque foi ele que delimitou aquela área com o estatuto de Paisagem Protegida, 

condicionando a vida das pessoas e impedindo muitas de escolher a sua estratégia no território. 

Relembrou ainda que o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina existe há cerca de dez anos e permitia a existência a convivência das atividades 

agrícola e turística, integradas numa zona de parque e natural com valores ambientais, mas 

também mencionava a necessidade de monitorização e fiscalização que até à data não foi 

efetuada, permitindo a existência de excessos. Essa situação é agravada pelo facto de as 

entidades com a responsabilidade naquelas matérias se encontrarem muito distantes de 

Odemira. Questionou como poderia um Presidente de Câmara Municipal gerir o seu território e 

ser responsável pelo seu ordenamento, quando não conhece os números exatos de trabalhadores 

que estão no concelho, nem onde estão, de onde vêm e em que condições, ou com que 

“vontades” e perspetivas de futuro. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Resolução do Conselho de Ministros (RCM) o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal lamentou que apenas tivessem sido consideradas duas propostas efetuadas 

pelo Município de Odemira. Informou que o Município de Odemira tinha sugerido a 

possibilidade de os trabalhadores permanecerem nas quintas, mas com limites e apenas em 

contexto de trabalho temporário abrangido pelo “pico da colheita”, no entanto a RCM vinha 

permitir o alojamento permanente sem qualquer limite. Lamentou ainda que os Autarcas de 

Odemira e de Aljezur apenas tivessem tido conhecimento daquele documento no dia em que foi 

publicado, desvirtuando o conceito de “trabalho em concertação”, o qual deveria ser frontal e 

aberto à discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Por último, agradeceu a presença do público que se deslocou em massa devido 

àquela matéria, considerando que “quem luta pelos seus ideais merece toda a consideração e 

respeito por quem é democrata”. Terminou afirmando que no momento refuta completamente a 

contentorização de trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ 6. A Senhora Aida Shebli, residente em Relíquias, fez-se acompanhar por um 

tradutor e disse o seguinte: ”Obrigado pela oportunidade de falar. Eu estou muito fraca, porque 

estou a fazer uma greve de fome há três dias. Faço parte de um grupo de quatrocentas pessoas 

que estão em greve de fome em todo o Mundo, pela Justiça Climática, porque sabemos que a 

“Mãe Terra” está em perigo por causa da agricultura intensiva, porque estas catástrofes são 

feitas/ criadas pelos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O que foi dito pelo Senhor Presidente soa-me relevante e espero que possam reforçar 

as vossas decisões, pois nós temos o Poder de decidir e não temos de ouvir as leis que vêm de 

cima. Eu estou aqui como mãe e nós é que temos de decidir. -------------------------------------------  

 ------------ A Europa diz que existe um efeito no que toca ao clima quando construímos estufas 

junto à costa, isso tem impacto no clima. As secas e as inundações que temos agora são 

consequência das nossas ações. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Estou contente por ouvir o que vocês disseram e espero que não sejam só ações 

políticas e que sejam exequíveis”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 7. O Senhor Rodrigo João, residente em São Miguel, na Freguesia de São Teotónio, 

que perguntou “quais vão ser as ações em relação à saúde e quais as consequências da retirada 

do concelho de Odemira do Parque Natural?”. ------------------------------------------------------------  

 ------------ 8. O Senhor Juan Lopez Gras, residente em Casa Nova da Cruz, na Freguesia de São 

Teotónio, informando que trabalhava no ramo do Turismo no concelho de Odemira, relembrou 

que antigamente existiam em quase todas as zonas de estufa delimitações junto aos caminhos 

efetuadas com sebes, que minimizavam o impacto em termos visuais, designadamente aos 

turistas que se deslocavam por aquela zona. Atualmente esse procedimento já não estava a ser 

utilizado, desenvolvendo-se a atividade agrícola “até ao último metro”, o que era péssimo 

esteticamente e, nesse sentido, perguntou se a colocação da sebe era facultativa ou baseava-se 

em alguma normativa. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Por último, relembrou que estavam a tentar “vender um produto por todo o mundo, 

com filmes muito giros, publicidade da Rota Vicentina e quando os turistas vêm cá não é o que 

estamos a vender”. Disse ainda que costumavam recomendar as praias aos clientes, mas 

atualmente já tinham algum receio de o fazer, porque em algumas zonas onde existiam cascatas 

a água podia ser tóxica, relembrando que durante o verão foram arreadas duas Bandeiras Azuis 

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

 ----------- 9. A Senhora Paula Silva, residente no Monte da Estrada, Freguesia de Relíquias, 

informou que também trabalhava no ramo do Turismo e tinha várias preocupações, sendo uma 

delas a “imagem do concelho de Odemira”. Referiu que os empresários daquele ramo quando 

vieram para o concelho, fizeram-no porque se tratava de uma região protegida, com praias e 

paisagem maravilhosas, mas atualmente alguns já estavam arrependidos de se terem cá 

instalado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Referiu ainda que nos concelhos de Odemira e de Aljezur, designadamente junto à 

costa também existia o problema gravíssimo com o auto caravanismo que se instalava e 

despejava os dejetos em qualquer lugar e utilizavam os trilhos da Rota Vicentina deitando lixo. 

Nesta conformidade, considerou que deveria existir uma pressão das autarquias junto do 

Estado, com vista à tomada de medidas efetivas sobre o problema, porque as forças de 

segurança referiam que não tinha autoridade interventiva a nível legislativo. -----------------------  

 ----------- Seguidamente, alertou para o facto de o número de arquitetos existentes atualmente 

no Município de Odemira ser insuficiente para dar seguimento à quantidade de solicitações 

sobre licenciamento e urbanismo. Nesse sentido, perguntou o que o Executivo Municipal 

pretendia fazer para resolver aquela questão que era “asfixiante para os empresários que não 

conseguem planear o seu futuro e os seus investimentos.”----------------------------------------------  

 ----------- Por último, alertou para o estado da estrada entre São Luís e o Monte da Estrada, 

cujas obras de reparação estavam previstas já há alguns anos. Congratulou-se com o facto de ter 
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sido efetuada uma pequena intervenção na estrada entre o Monte da Estrada e Relíquias, no 

entanto lamentou que passados poucos meses tivessem de “remendar” o piso para colocar uma 

tubagem e, por esse facto, questionou o timing de execução das duas intervenções. ----------------  

 ------------ 10. O Senhor Nazário Viana, residente em Odemira, disse o seguinte: “Venho trazer 

uma experiência sentida ao longo de quarenta e um anos e sete meses na Saúde. Este ano decidi 

apresentar um projeto ao Orçamento Participativo, porque tenho a revolta de chegar atrasado ao 

local do acidente. A proposta tem quarenta desfibrilhadores espalhados pelo concelho, o que dá 

três por freguesia. Não ficam fechados, ficam na rua, acessíveis a qualquer cidadão formado e 

com código, para acesso livre ao equipamento. O concelho é bastante extenso e para algumas 

situações a demora a chegar os meios de socorro é longa. Durante cinco anos a empresa 

fornecedora é responsável pela manutenção do equipamento e também temos um médico 

responsável por qualquer ato com esse equipamento. O projeto pretende descentralizar o 

socorro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Há três anos atrás descentralizei alguns equipamentos de combate a incêndios a uma 

Junta de Freguesia, São Martinho das Amoreias, e foi muito positivo o resultado. ------------------  

 ------------ Peço a todos que votem, porque um minuto pode salvar uma vida. Fiz um 

levantamento da situação e verifiquei que num ano tivemos vinte e quatro enfartes e no ano 

seguinte quarenta e oito, duplicou.  -------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Muito obrigado!”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Sobre estas intervenções o Senhor Presidente da Câmara Municipal iniciou por 

congratular o Senhor Nazário Viana pela proposta apresentada ao Orçamento Participativo, 

desejando que conseguisse alcançar os objetivos a que se propôs que eram muito nobres. --------  

 ------------ Em relação à questão sobre a Saúde informou que as preocupações também estavam 

expressas na Posição da Câmara Municipal sobre a RCM, na qual se exigia a colocação de 

meios de saúde de imediato, porque já existiam problemas sérios na resposta em termos de 
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emergência e de saúde familiar, mas também ao nível dos quadros administrativos e de 

enfermagem. Alertou ainda para o facto de alguns médicos do quadro do Centro de Saúde de 

Odemira estarem na eminência de se aposentarem o que irá contribuir para agravar a situação, 

referindo que atualmente mais de metade dos cidadãos residentes no concelho não tinham 

médico de família. Informou ainda que o edifício do Centro de Saúde de Odemira necessitava 

de obras de requalificação, especialmente no serviço de urgências, tendo o Município de 

Odemira já colaborado na elaboração de um projeto, e também já tinha elaborado os projetos 

para a Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes e de Sabóia, no entanto continuava tudo 

na mesma e, por esse, motivo informou que iria convidar a Comissão Parlamentar da Saúde 

para visitar o concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à pergunta relativa à saída do concelho de Odemira do Parque Natural 

informou que se viesse a acontecer, provavelmente as preocupações relativamente aquela área 

aumentaria, mas por outro lado, a não existência de um plano especial aprovado superiormente, 

permitiria à Assembleia Municipal se pronunciar sobre o planeamento e ordenamento do seu 

território. Relembrou que o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina, desde o início suscitou a dúvida quanto à questão “o que se entende 

verdadeiramente por estufa?” e estranhamente o conceito entendido para o concelho de 

Odemira difere do que é utilizado para o resto do País e, nesse sentido, afirmou que não está 

disponível para continuar a assistir a essa discricionariedade, porque esse esclarecimento é 

fundamental, uma vez que tem implicações diretas quanto à utilização, à densificação e às 

incidências paisagísticas e ambientais no território. Relembrou ainda que no ano de dois mil e 

onze as Câmaras Municipais de Odemira, Aljezur e Vila do Bispo contestaram aquele 

documento no Tribunal Administrativo, que veio a concluir que por se tratar de um Plano 

Especial a competência era exclusiva do Estado e as Autarquias apenas podiam participar na 

fase de discussão pública. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Sobre esta questão, o Senhor Presidente da Câmara Municipal assumiu que enquanto 

as regras não forem claras e os conceitos iguais para todo o País não permitiria a transposição 

de nenhuma disposição do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina para o Plano Diretor Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ------------ Em relação à qualidade da água nas cascatas das praias informou que não deviam 

associar a existência de um problema diretamente à atividade agrícola, relembrando que 

durante o verão no concelho de Odemira foram arreadas duas Bandeiras Azuis, uma na 

Zambujeira do Mar e outra nos Alteirinhos, e o resultado da fiscalização efetuada pela Agência 

Portuguesa do Ambiente/ Administração da Região Hidrográfica concluiu que uma origem 

poluente derivou de uma atividade agrícola e outra de uma atividade turística. Nesse sentido, 

referiu que era fundamental garantir a existência de boas práticas em qualquer ramo de 

atividade, com vista a evitar impactos diretos, designadamente sobre as zonas balneares, tendo 

em conta que o Município de Odemira era responsável por garantir o cumprimento da 

qualidade das águas e das areias, no âmbito do Programa Bandeira Azul.  ---------------------------  

 ------------ Informou ainda que a delimitação das explorações agrícolas com sebes estava 

contemplada na Resolução do Concelho de Ministros, tendo a proposta sido apresentada pelo 

Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à preocupação apresentada pela Senhora Paula Silva 

relativamente ao auto caravanismo, considerou que era um bom exemplo do desrespeito pelas 

regras e características dos territórios, apesar de existirem alguns exemplos que tinham 

consciência cívica e ecológica. Sobre este problema informou que o Município de Odemira tem 

participado em algumas reuniões com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo e do Algarve e com as Administrações da Região Hidrográfica das 

mesmas regiões, tendo sido estabelecido um plano estratégico para alterar aquele sistema. 

Informou ainda que o Município de Odemira tem vindo a reforçar a sinalização proibitiva, 
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porque todos os parques de campismo existentes no concelho estavam habilitados para pernoita 

e tratamento dos despejos das autocaravanas. -------------------------------------------------------------   

 ----------- Quanto à questão sobre o serviço de urbanismo da Câmara Municipal, reconheceu a 

existência de atrasos no licenciamento dos processos, bem como que o quadro técnico da 

autarquia é insuficiente face ao elevado número de processos recebidos pelo Município. No 

entanto, informou que a Câmara Municipal tem vindo sempre a abrir concursos para arquitetos, 

mas pelo facto de atualmente as oportunidades de trabalhar no privado serem mais vantajosas, 

poucos aceitavam o lugar. Referiu ainda que enquanto aqueles técnicos estivessem a exercer 

funções na Câmara Municipal, por despacho seu não estavam autorizados a efetuar “trabalhos 

para fora”, pois considerava poder conferir a existência de “conflito de interesses”. ---------------  

 ----------- Finalmente, informou que as obras realizadas na estrada entre Relíquias e o Monte da 

Estrada tinham sido previstas para que fosse primeiramente colocada a conduta pela AdP - 

Águas de Portugal e depois a reparação do piso, mas o atraso na contratação da primeira 

empreitada levou ao inverso. Informou ainda que estava previsto em Orçamento Municipal a 

verba para o lançamento do concurso de requalificação do troço entre o Monte da Estrada e São 

Luís. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO 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 
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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 dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os membros Manuel 

Coelho, Nuno Duarte e Teresa Bernardino, por não terem estado presentes na sessão a que se 

reporta aquela ata. A Senhora Fernanda Almeida, eleita pelo Partido Social Democrata 

apresentou a seguinte Declaração de Voto escrita: “Como todos os membros desta assembleia 

que estiveram presentes na reunião em causa perceberam, decerto, a ata não traduz fielmente, 

como seria de esperar, o que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara. Contudo, como se tratou 

de uma troca de palavras relacionadas com questões, para mim, de ordem pessoal e sem um 

interesse direto para o concelho não levantarei, desta vez, objeções à aprovação da ata. -----------  

 ----------- Recomendo, contudo, à Senhora Presidente que tenha sempre a preocupação de que a 

ata traduz, de facto, o que é dito na reunião, independentemente do que se diz e de quem o diz.”  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou o facto de ter 

sido solicitado aos Membros, no início do mandato, que, após a receção das atas e previamente 

à respetiva deliberação, reportassem qualquer alteração que entendessem por pertinente no 

texto. Nesse sentido, entendia que a intervenção da Senhora Fernanda de Almeida poderia e 

deveria ter sido efetuada atempadamente, ao que a Senhora Deputada informou que o tinha 

feito propositadamente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA QUATRO DE OUTUBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZANOVE: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 
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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 dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata. Não participaram na referida 

votação os membros Francisco Martins, Nuno Duarte, Pedro Gonçalves e Teresa Bernardino, 

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

 ---------- O Senhor Miguel Monteiro apresentou o seguinte VOTO DE PESAR: -------------------  

 ---------- “VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO DR.º PEDRO SOUTO --------------  

 ---------- No passado dia 22 de Outubro de 2019, perdemos o Doutor Pedro Souto, vítima de 

doença súbita. Pedro Souto, de 63 anos fez a maior parte da sua vida profissional no concelho 

de Odemira, como médico de família, do serviço de urgência básico, de inúmeros lares de 3ª 
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idade e empresas de produção agrícola do concelho, e continuou a fazê-lo até ao último dia da 

sua vida. Acompanhou utentes de várias gerações, foi e ficará para sempre expressão modelar 

do conceito de “médico da terra” no que isso significa de mais exigente profissional e 

humanamente. Caracterizava-se pela sua disponibilidade constante e uma abertura à 

comunicação efetiva, peculiar, que nele nascia de uma capacidade de escuta e de entendimento 

humano profundo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acarretou com o mais digno sentido de responsabilidade a missão de ser médico num 

território onde tudo tende a ser mais difícil, onde recursos escasseiam e onde ser utente é um 

desafio constante. Um lugar que, continuamos a ouvir dizer, é um território magnífico para 

tudo, exceto para adoecer. Muitos dos que aqui estamos hoje passámos pelas mãos deste 

médico, alguns estão aqui hoje presentes devido a ele. Pedro Souto foi para muitos a 

personificação da saúde nos momentos difíceis de doença. Foi-o para inúmeros utentes do 

concelho de Odemira, prosseguindo valores que hoje ainda ansiamos por ver reconhecidos e 

plenamente consagrados. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pedro Souto para além das suas funções de médico, assumiu ainda responsabilidades 

cívicas e sociais, ao ser eleito como deputado municipal pela CDU por vários mandatos, com 

múltiplas intervenções, função que nobremente exerceu em prol da sua população. Recorrendo 

à história é possível encontrar o seu nome no diário da república nº52 de 3 de março de 1994 já 

como deputado eleito para Assembleia Municipal de Odemira, o que demonstra a dedicação 

quer no eixo pessoal quer no eixo temporal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Por todos os eleitos locais, por todos cidadãos do concelho de Odemira, e em 

particular por todos os seus utentes só nos resta, hoje para o Dr. Pedro Souto aquela palavra que 

vem sempre tarde de mais: OBRIGADO. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. -------------------------------------------  
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 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação do presente Voto de 

Pesar, o qual foi aprovado por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

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

 ---------- Uma vez que a Bancada da Coligação Democrática Unitária também tinha um Voto 

de Pesar ao Dr. Pedro Souto, procedeu-se de imediato à sua leitura e votação, tendo 

posteriormente sido respeitado um minuto de silêncio.--------------------------------------------------  

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

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

Gare, que apresentou o seguinte VOTO DE PESAR: ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “VOTO DE PESAR ----------------------------------------------  

 ---------- Pedro Manuel da Conceição Souto veio para o Concelho de Odemira em funções 

profissionais de médico à periferia, após a conclusão do seu curso de medicina. -------------------  

 ---------- Na sua plena juventude aqui se fixou, constituiu família e decidiu adotas como seu 

este concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Habitou em várias das duas freguesias, e a par das suas funções de médico, sempre 

manteve uma relação telúrica com o seu meio envolvente, cuidando com muito carinho dos 

animais e das plantas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ia semanalmente prestar os seus serviços de médico a vários lares e centros de dia do 

concelho, e se, fora dos seus utentes, alguém a ele recorria, atendia com um sorriso, medicava 

quem precisasse, sem cobrar nada em troca. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A Freguesia de Luzianes-Gare, entre outras ficou a dever-lhe muito. ---------------------  

 ---------- Mas a morte é traiçoeira, chega muitas vezes sem aviso. ------------------------------------  
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 ----------- Os residentes do concelho de Odemira sofreram uma grande perda. -----------------------  

 ----------- Em nome de todos uma reconhecida gratidão. -------------------------------------------------  

 ----------- Obrigada Dr. Pedro Souto, até sempre. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da C.D.U.”. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Pesar, o qual foi aprovado por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

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

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu novamente a 

palavra à Bancada do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------  

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

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

referindo-se à publicação do Decreto-Lei número oitenta e dois barra dois mil e dezanove, de 

vinte e sete de junho, que estabelece as “regras de identificação dos animais de companhia, 

criando o Sistema de Informação de Animais de Companhia”, veio solicitar o apoio jurídico do 

Município de Odemira para que fosse esclarecido o assunto, uma vez que os Senhores 

Veterinários afirmavam que as Juntas de Freguesia já não tinham a competência para efetuar 

aquele registo dos animais. Informou ainda que as Juntas de Freguesia do concelho realizaram 

uma reunião em São Luís sobre aquela matéria e, tendo em conta, que não existia um 

procedimento comum, decidiram solicitar o parecer da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referiu que a sua Junta de Freguesia continuava a efetuar o registo, 
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classificação e licenciamento de cães e gatos, de acordo com Portaria número quatrocentos e 

vinte e um barra dois mil e quatro, de vinte e quatro de abril, e com o Decreto-Lei número 

trezentos e catorze barra dois mil e três, de dezassete de dezembro, conjugado com a alínea nn) 

do número um do artigo dezasseis da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro, cujos diplomas não sofreram qualquer revogação/ alteração sobre aquela matéria.  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal manifestou a disponibilidade do 

Município de Odemira em apoiar as Juntas de Freguesia no esclarecimento jurídico daquela 

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

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que apresentou o seguinte VOTO DE 

LOUVOR: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- “VOTO DE LOUVOR -----------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos nesta Assembleia Municipal de Odemira propõem um Voto de Louvor a 

Telma Cristina Felizardo Guerreiro. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Telma Guerreiro nasceu a 14 de junho de 1977, em Odemira, concelho no qual reside 

até hoje na freguesia de São Teotónio e onde é sobejamente conhecida pelo trabalho 

desenvolvido na área social, desenvolvimento comunitário, formação e atividade autárquica. ---  

 ---------- Após completar a sua formação superior em Psicologia no ISPA – Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada e ter iniciado a sua vida profissional em Lisboa, regressou ao concelho 

de Odemira e integrou a TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado 

onde desenvolveu trabalho social em projetos junto das comunidades do território. ---------------  

 ---------- Posteriormente eleita em 2006, Telma Guerreiro foi durante 11 anos Presidente da 

TAIPA onde foi responsável pela gestão de recursos humanos e desenvolvimento de equipas, 

dirigiu o sector do Desenvolvimento Comunitário da entidade, promovendo a pesquisa, 

desenvolvimento, execução e avaliação de projetos financiados. A importância crescente da 

entidade para o território valeu-lhe ainda representação da entidade em parcerias locais, 
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regionais e nacionais, tais como a Rede Social, Núcleo Local de Inserção, Plataforma 

Supraconcelhia da Rede Social do Alentejo Litoral, o Fórum Cidadania & Território, a 

ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, entre outras. ------------------  

 ----------- Entre 2005 e 2009, foi Deputada na Assembleia Municipal de Odemira, onde se 

destacou pela eloquência e pertinência das suas intervenções e matérias abordadas que 

elevaram este órgão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Integrou no mandato autárquico 2013/ 2017 o Executivo da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, onde implementou o Orçamento Participativo Jovem da Freguesia e desenvolveu 

novas lógicas e dinâmicas integradoras para toda a comunidade. --------------------------------------  

 ----------- Em outubro de 2017 foi eleita Vereadora da Câmara Municipal de Odemira, tendo-lhe 

sido confiados os pelouros da Educação, Desporto e Juventude, Participação Cívica, Promoção 

Ambiental e Recursos Humanos. Apesar de apenas ter desempenhado estas funções durante 

dois anos, Telma Guerreiro é reconhecida pelos trabalhadores do Município, Presidentes das 

Juntas de Freguesia, Comunidade Escolar, Associações e população em geral pela forma 

interessada, empenhada e resiliente com que procurou sempre encontrar soluções para os 

problemas e pela disponibilidade e proximidade com que encara o exercício de cargos públicos.  

 ----------- Assim, os eleitos desta Assembleia Municipal propõem um voto de louvor a Telma 

Guerreiro na certeza que desempenhará o cargo de Deputada da Assembleia da República para 

o qual foi eleita pelo círculo eleitoral de Beja no passado dia 6 de outubro de 2019, com a 

confiança e na certeza que defenderá os interesses de Odemira e do Baixo Alentejo. --------------  

 ----------- Odemira, 22 de Novembro de 2019--------------------------------------------------------------  

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

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

Louvor, por escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo quinquagésimo quinto da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se apurado o 
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seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e três; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos nulos: zero; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor: vinte e cinco; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos contra: três; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): quatro. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O presente Voto de Louvor foi aprovado por maioria. ---------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que apresentou a MOÇÃO conjunta de todas as 

Forças Políticas da Assembleia Municipal que seguidamente se transcreve: ------------------------  

 ---------------------------------------- “MOÇÃO -------------------------------------------------------------  

 ---------- RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 179/2019 – 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO MIRA -----------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos da Assembleia Municipal de Odemira manifestam neste órgão a sua mais 

profunda indignação sobre a Resolução do Conselho de Ministros, datada de 24 de outubro de 

2019, sobre o regime especial e transitório aplicável ao Aproveitamento Hidroagrícola do Mira.  

 ---------- Em solidariedade com a Tomada de Posição conjunta dos Presidentes de Câmara de 

Aljezur e Odemira, José Gonçalves e José Alberto Guerreiro respetivamente, consideram estes 

eleitos que o conjunto de propostas levadas a cabo pelas autarquias e por um conjunto de 

Entidades Públicas tuteladas pelo Estado, resultantes do Grupo de Trabalho do Mira, pela 

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território e por esta 

Assembleia Municipal, órgão democraticamente e legitimamente eleito que tomou uma posição 

por unanimidade (PS, CDU, BE e PSD) a 29 de janeiro de 2019, foram consideravelmente 

desvalorizadas pelo Governo, optando por uma Resolução de Conselho de Ministros que vai 

além das próprias reivindicações defendidas e apresentadas pelos empresários e associações do 
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setor agrícola que operam no território. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Preocupa a esta Assembleia Municipal que o Governo tenha optado por, em pleno 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e por via de interpretações dúbias 

dos Planos e Legislação em vigor, aumentar de 30% para 40% a área de estruturas cobertas a 

ocupar com túneis, túneis elevados e estufins (estufas do tipo II, conforme classificação da 

DGADR - Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural). Se por um lado o 

Ministério do Ambiente fala numa redução da ocupação de áreas cobertas dentro da exploração 

agrícolas, passando de 80% para os 40%, aumenta a área de túneis, túneis elevados e estufins e 

apenas mantém nos 30% as estufas (estufas do tipo I, conforme classificação da DGADR). Esta 

opção resulta assim numa solução diferente daquela que foi defendida por larga maioria no 

âmbito do Grupo de Trabalho do Mira, ou seja, a ocupação de até 30% para todo o tipo de 

estruturas cobertas no Perímetro de Rega do Mira (estufas do tipo I e estufas do tipo II). ---------  

 ----------- Preocupa a esta Assembleia Municipal que se avance com uma Resolução de 

Conselho de Ministros desta natureza sem que, primeiramente, o Governo faça cumprir às 

entidades sob tutela do próprio Estado o que está definido no artigo 45º do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV). 

Neste momento, desconhece-se o estado atual do solo e da água, mas mesmo assim o Governo 

avança, podendo colocar em causa os compromissos assumidos no âmbito deste Sitio de 

Importância Comunitária - Rede Natura 2000 e Zona de Proteção Especial da Costa Sudoeste. --  

 ----------- Preocupa a esta Assembleia Municipal que o Governo não tenha tido a sensibilidade 

ambiental para com o PNSACV e com as áreas de maior interesse e necessidade de salvaguarda 

como as arribas, linhas de água ou zonas de drenagem natural e respetivas margens e tenha 

colocado como faixa de distância apenas os 100 metros, sabendo de antemão que é uma 

distância manifestamente insuficiente. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se estranha que o Governo com uma agenda tão definida em termos combate às 
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alterações climáticas não seja mais ambicioso em defender um modelo diversificado de 

agricultura para um território com estas características e localizado em Parque Natural, mesmo 

que para tal tenham de ser criados mecanismos de compensação para os agricultores que optem 

por modelos de cultivo menos rentáveis que os resultantes de práticas intensivas e 

superintensivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Preocupa a esta Assembleia Municipal que uma Resolução de Conselho de Ministros 

desta natureza não esclareça como se pretende financiar todas as operações estruturais a 

implementar no território num horizonte temporal de 10 anos, prazo bastante ambicioso para 

quem conhece a complexidade de conflitos entre instrumentos de gestão e ordenamento e a 

própria morosidade dos processos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Preocupa a esta Assembleia Municipal que não seja fixado limite (máximo) global de 

colocação de trabalhadores agrícolas em alojamentos temporários nas explorações agrícolas, 

conforme foi proposto no âmbito do Grupo de Trabalho do Mira. O Governo definiu valores de 

ocupação em IATA bastante superiores aos propostos pelas Autarquias e Entidades Públicas, 

respondendo mais uma vez apenas ao reivindicado pelos empresários e associações agrícolas e 

não a uma solução equilibrada a bem da gestão e conservação deste território. ---------------------  

 ---------- Estranha-se igualmente que o Governo avance como uma Resolução de Conselho de 

Ministros desta natureza reconhecendo a necessidade premente de reforço nos serviços 

públicos, mas não se comprometa com números e prazos para esse reforço, aumentando mais 

uma vez a pressão sobre o território e sobre as próprias autarquias. -----------------------------------  

 ---------- Por último, considerando que está previsto nesta Resolução o desenvolvimento de 

uma solução desafetação das áreas do Perímetro de Rega do Mira (PRM) correspondentes a 

aglomerados urbanos e rurais delimitadas no Plano Diretor Municipal, questiona esta 

Assembleia Municipal como pretende o Governo afetar novas áreas de compensação ao PRM 

que possam ter outros proprietários? -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Assim, considerando o conjunto de questões para as quais não são dadas respostas por 

parte do Governo, entende esta Assembleia Municipal que a presente Resolução de Conselho 

de Ministros deverá ser suspensa de imediato, solicitando que sejam recebidos, com carácter de 

urgência, os Presidentes de Câmara dos concelhos de Aljezur e Odemira por parte do Senhor 

Primeiro Ministro e pelos Ministros do Ambiente e Ação Climática, Infraestruturas e Habitação 

e da Agricultura e, seja realizada uma reavaliação e reformulação deste documento. ---------------  

 ----------- A presente moção deve ser remetida a: ---------------------------------------------------------  

 -----------  . Presidente da República -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Primeiro-Ministro --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Ministra de Estado e da Presidência -----------------------------------------------------------  

 -----------  . Ministro da Administração Interna ------------------------------------------------------------  

 -----------  . Ministro do Ambiente e Ação Climática -----------------------------------------------------  

 -----------  . Ministro das Infraestruturas e da Habitação --------------------------------------------------  

 -----------  . Ministra da Agricultura --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------  

 -----------  . Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo --  

 -----------  . Presidente da Câmara de Aljezur --------------------------------------------------------------  

 -----------  . Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur --------------------------------------------  

 -----------  . Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral ---------------------------  

 -----------  . Presidente da Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral ---------  

 -----------  . Todos os órgãos de comunicação social regionais e nacionais ----------------------------  

 ----------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos na Assembleia Municipal de Odemira pelo Partido Socialista | Partido 

Social Democrata | Coligação Democrática Unitária | Bloco de Esquerda.” --------------------------  

 ----------- Esta Moção foi aprovada por consenso. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- O Senhor António Afonso apresentou a seguinte RECOMENDAÇÃO: ------------------  

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

 -------------------- CENTRO DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS ---------------------------  

 ---------- “A Assembleia Municipal de Odemira, após mais de um ano de ter apresentado neste 

órgão, em sessão ordinária de 23 de fevereiro de 2018, uma moção sobre uma proposta de 

revisão à Lei 11/2011, de 26 de abril, apresenta uma recomendação a para a recuperação do 

referido assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A proposta de revisão à Lei 11/2011, de 26 de abril, visa a criação de uma alínea e) do 

artigo 2º, da Lei 11/2011, de 26 de abril na sua atual redação, com a seguinte conteúdo: ---------  

 ----------  . e) Pode ainda ser autorizada a abertura de um centro de inspeção técnica de veículos 

em qualquer concelho com mais de 20 000 eleitores desde que a sede do concelho em causa 

diste mais de 50 km de um centro de inspeções.----------------------------------------------------------  

 ---------- A presente proposta tem em vista responder às necessidades de instalação de um 

Centro de Inspeção Técnica de Veículos no concelho de Odemira, algo que responderia 

igualmente às necessidades de outros 11 concelhos do país que se encontram nas mesmas 

circunstâncias, tendo em conta a distância de 50 km de um CIV, sendo este o número dos 

concelhos do país com mais de 20.000 eleitores e sem CIV, conforme consta do quadro 

previsto no n.º 9 do artigo 6.º da mesma Lei. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Até à presente data, esta Assembleia não obteve quaisquer esclarecimentos por parte 

das entidades competentes nesta matéria, bem como não se conhece quaisquer resultados da 

reunião tida entre a Câmara Municipal de Odemira e o Presidente do Instituto da Mobilidade e 

Transporte Terreste no passado dia 9 de setembro de 2018, em Lisboa. Neste sentido, 

recomenda-se que seja recuperado este assunto, sendo-lhe dada a devida importância, e 

prestados os devidos esclarecimentos solicitados. --------------------------------------------------------  

 ---------- A presente recomendação deve ser enviada para: ---------------------------------------------  
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 -----------  . Presidente da República; ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Primeiro Ministro;--------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Ministro das Infraestruturas e da Habitação; -------------------------------------------------  

 -----------  . Presidente do Instituto da Mobilidade e Transporte Terreste; -----------------------------  

 -----------  . Todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ---------------------------  

 -----------  . Órgãos de Comunicação Social Regionais. --------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista”. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Procedeu-se à votação da Recomendação em causa, a qual foi aprovada por 

unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. --------  

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 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. ---------------------------------  

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

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo que alertou para o estado do caminho municipal 

entre o Campo Redondo e a Ribeira do Seissal, na Freguesia de Colos, que se encontrava 

bastante degradado, pondo em risco os automobilistas, pelo que a reparação daquele troço era 

urgente. Informou ainda que o estado do caminho tinha sido alvo de publicações nas redes 

sociais onde se viam cogumelos a nascerem nos buracos existentes. ----------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que referiu que tem visto nas redes sociais situações de 

poluição de linhas de água, algumas que desaguam nas praias, sendo que a última publicação 
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foi efetuada no dia vinte e oito de outubro sobre a ribeira de São Teotónio. Sobre este assunto, 

perguntou qual o tipo de procedimento que ocorria após conhecimento de uma situação de 

poluição, designadamente se era reportada ao Município de Odemira, como agia a autarquia e o 

que acontecia aos responsáveis. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente apresentou a PROPOSTA que se transcreve: --------------------------------  

 ------------------------------------------ “PROPOSTA ------------------------------------------------------  

 ---------- “O Complexo Desportivo Municipal (Piscina, Pavilhão Desportivo e Estádio), como é 

sabido, é de fundamental importância para Odemira. ----------------------------------------------------  

 ---------- Foi com espanto e preocupação que acompanhámos o seu encerramento entre os dias 

15 e 18 de Outubro “por resolução-sanção do contrato com a empresa de limpeza, por 

incumprimento grave do mesmo, pondo em risco a higiene e saúde pública dos utilizadores 

destes espaços”, na justificação dada aos munícipes pela CMO. --------------------------------------  

 ---------- Como este encerramento de equipamentos municipais nunca pode, nem deve, ser por 

motivos “alheios” à Câmara responsável pelos mesmos, como se leu no comunicado na página 

do município no 15 de Outubro, e tendo em vista a melhor manutenção dos mesmos, o 

acompanhamento da Câmara em permanência de condições de segurança, saúde pública e 

higiene, bem como no respeito pelas condições dos trabalhadores destes importantes espaços, a 

CDU vem por este meio propor à CMO, num espaço tão breve quanto possível, a contratação 

dos trabalhadores que garantam a manutenção e funcionamento deste complexo por parte da 

CMO. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da C.D.U.”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Procedeu-se à votação da Proposta em causa, a qual foi aprovada por maioria, com 

oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dezanove abstenções dos membros eleitos pelo 
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Partido Socialista e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. Os membros eleitos pelo 

Partido Socialista apresentaram a seguinte Declaração de Voto verbal: “A bancada do PS 

absteve-se nesta proposta entendendo que deve ser o Município de Odemira a avaliar quais as 

melhorias de condições e funcionamento dos serviços, e avaliar a cada momento a solução 

mais eficaz de gestão dos mesmos.”-------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que perguntou se já existia alguma decisão relativamente à Petição 

entregue na Câmara Municipal há cerca de um ano sobre “o Crematório”. ---------------------------  

 ----------- Por último, informou que continuava a aguardar a concretização das propostas 

apresentadas no âmbito da iniciativa “Sentir Odemira”. -------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor João Quaresma referiu que na última sessão tinha inquirido o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre o abastecimento de água à margem oeste da Estrada 

Nacional número trezentos e noventa, a partir do depósito da zona do Freixial, entre os 

Alagoachos e Brunheiras. Referiu ainda que na altura a resposta do senhor Presidente da 

Câmara Municipal foi bastante inconclusiva, pois tinha informado da existência de algum 

constrangimento por parte da entidade Estradas de Portugal de se efetuar o abastecimento da 

água às habitações com a tubagem ao longo da linha da estrada. Nessa conformidade, solicitou 

o atual ponto de situação sobre aquela matéria. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou o alerta relativo à perigosidade da referida estrada nacional, tendo-se 

registado o falecimento de mais uma pessoa naquela zona. Relembrou que aquela estrada tinha 

muito movimento pedonal e de bicicletas e não tinha qualquer restrição com semáforos. ---------        

 ----------- Seguidamente apresentou a PROPOSTA que se transcreve:---------------------------------  

 ------------------------------------------ “PROPOSTA -------------------------------------------------------  

 ----------- “A existência de explorações agrícolas intensivas, na “charneca” de Odemira, no 
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interior da área do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, tem suscitado viva discussão e 

polémica, nos últimos tempos, à volta de questões ambientais e sociais (a situação dos 

trabalhadores migrantes). Por várias vezes manifestámos nesta Assembleia, ao longo dos três 

mandatos, inquirindo sempre o mesmo, para quando o estudo de avaliação de impacte 

ambiental? A resposta foi sempre semelhante remetendo, ou para estudos que nunca se 

concretizaram (o caso do GIZA) ou para entidades que, aparentemente competentes, até à data 

nada fizeram (caso do ICNF). -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entendemos que já se esperou demasiado tempo e que é do interesse do município e 

dos seus munícipes terem dados palpáveis para se levar a cabo, de forma coerente, esta 

discussão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sem querer pôr em causa a pertinência destas questões, nem impedir que a sua 

discissão se desenrole, plano em que a CDU se reserva para também dar os seus contributos, 

propomos que o Município de Odemira promova, de todas as formas ao seu alcance, só ou com 

outras entidades, um programa de monitorização dos impactos, em águas e solos, induzidos 

pela atividade agrícola na Área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 

por considerar que os dados assim obtidos são fundamentais para qualquer reflexão e/ ou 

discussão sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da C.D.U.”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Procedeu-se à votação da Proposta em causa, a qual foi aprovada por maioria, com 

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

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

Bloco de Esquerda, oito votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista e onze 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta 

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



-34- 

22-11-2019 

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

aos serviços para se deslocarem à estrada municipal entre o Campo Redondo e a Ribeira do 

Seissal para efetuarem um levantamento da situação com vista a uma intervenção o mais rápido 

possível.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à poluição dos recursos hídricos informou que quando existiam 

denúncias eram comunicadas à Administração da Região Hidrográfica (ARH) que é a entidade 

competente para fiscalizar, intervir ao nível contraordenacional e solucionar os problemas com 

a implementação de medidas urgentes. Informou ainda que no caso da Ribeira de São Teotónio, 

se a origem da poluição foi da Estação de Tratamento de Águas Residuais o auto seria 

levantado à AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. por ser a entidade gestora daquele 

equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Proposta da Coligação Democrática Unitária sobre o Complexo Desportivo 

de Odemira, informou que se tratou de uma situação de incumprimento do contrato de 

prestação de serviços e apesar de terem apelado ao bom senso junto da empresa, não 

conseguiram resolver a situação. Informou que aquele contrato englobava a limpeza do 

Complexo Desportivo e de algumas escolas primárias, pelo que a decisão tomada de imediato 

foi de assegurar a limpeza das escolas com meios próprios, que não eram suficientes para 

assegurar tudo. Reconheceu que a comunicação que foi publicitada pelo Município de Odemira 

não foi a ideal, porque a Autarquia não se podia alhear da responsabilidade. Por último, 

informou que a situação já estava a ser resolvida através da contratação direta, que durará 

enquanto estiverem a decorrer os concursos de admissão de pessoal. ---------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou em relação à Petição sobre o 

Crematório que estão a analisar e a recolher dados a nível regional e nacional sobre aquele 

assunto, para posterior resposta ao primeiro subscritor da Petição e à Assembleia Municipal. ----   

 ----------- Por último, informou que no passado dia catorze de novembro reuniu com o Diretor 
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de Manutenção e Conservação do Baixo Alentejo, Algarve e Alto Alentejo e com o 

Responsável Nacional de Segurança das Estradas de Portugal, sobre várias matérias existentes 

no concelho de Odemira, designadamente sobre a Estrada nacional número duzentos e sessenta 

e seis e sobre o modo mais simplificado e facilitador da ligação da água ao longo da estrada 

nacional numero trezentos e noventa, referido pelo Deputado João Quaresma; a beneficiação da 

estrada, especialmente da zona pedonal, ente a Baiona e o Parque de Campismo de São Miguel 

e São Miguel; o atravessamento da Bemposta; a rotunda de acesso ao Complexo Escolar em 

Odemira; a requalificação da estrada nacional número trezentos e noventa, entre as Brunheiras 

e Vila Nova de Milfontes, especialmente a implementação da zona pedonal, tendo ficado 

agendada a realização de uma reunião técnica no local e o Município de Odemira se 

disponibilizado para estabelecer um protocolo com vista à implementação da solução o mais 

rápido possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda em relação à Proposta apresentada pelo Senhor João Quarema, em 

nome dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, que o Bloco de Esquerda tinha 

apresentado uma proposta semelhante, no âmbito do Direito de Oposição no orçamento 

Municipal, mas que era mais específica (sobre a agricultura no concelho de Odemira, na faixa 

litoral). Considerou ainda que o pedido de elaboração de uma Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) tem de ter um âmbito e um propósito, e deverá ser aceite pelas entidades nela 

participantes. Informou ainda que a AIA era um processo da responsabilidade da Agência 

Portuguesa do Ambiente e não de decisão municipal. ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que questionou se o Município de Odemira estava 

ou não interessado em aferir o impacte ambiental (e não avaliação ambiental) nas águas e nos 

solos, induzido pela atividade agrícola na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina. Considerou ainda que os argumentos apresentados na Assembleia Municipal 

pelos respetivos Membros, baseados em questões ecológicas e ambientais, não eram suportados 
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em dados científicos e, nesse sentido, questionou a validade dos mesmos e a necessidade de se 

efetuar aquela avaliação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que aquela proposta de avaliação de impactes ambientais no concelho já 

vem sendo referida por ele naquele Órgão há algum tempo, questionando se o Município de 

Odemira estaria interessado em conhecer os respetivos resultados. Considerou ainda que a 

Proposta não tinha qualquer tom acusatório à atividade empresarial agrícola e que se tratava 

apenas de uma aferição que acreditava ser do interesse de todos. --------------------------------------   

 ----------- Por último, referiu que a AIA podia não ser uma responsabilidade do Município, mas 

este podia envidar esforços para que seja elaborada. -----------------------------------------------------  

 -----------  Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o Município 

de Odemira não tinha qualquer receio de conhecer o resultado da AIA que viesse a ser efetuada 

e relembrou que o projeto GISA teve o apoio da CIMAL e do Município de Odemira. Ainda 

sobre aquele projeto informou que a segunda fase, que previa a análise da água, do solo, das 

linhas hídricas subterrâneas e superficiais, foi considerado prioritário pela CIMAL em sede de 

candidatura ao quadro comunitário de apoio, mas não teve o apoio do Estado e até à data não 

avançou.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda, através de um exemplo, como poderia efetuar uma AIA sobre o 

impacto da agricultura numa linha de água sem avaliar todas as entidades/ atividades que 

possam interferir com ela. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que referiu que não via qual o problema de 

se ter o conhecimento dos factos, a não ser que fosse político. Lamentou ainda que andassem a 

tomar posições na Assembleia Municipal, sobre aquele tema, baseadas “em achismos, acho 

que, parece-me que”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que já existiam 

Estudos Académicos sobre o impacto da agricultura intensiva no território e indicou um com 
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cerca de dez anos, elaborado por Rita Alcazar que se encontra disponível no Parque Natural do 

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

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

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

 ---------- “Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Turismo é um dos desígnios da Câmara que V. Excia. preside para o nosso 

concelho, embora neste momento comecemos a ter dúvidas … Essa dúvida surge-nos quando 

vemos as imagens de lixo amontoado um pouco por todo o lado, nomeadamente nos principais 

destinos turísticos do nosso território. São lamentáveis as imagens que vemos de Milfontes e 

Zambujeira com lixo amontoado durante dias e dias, especialmente, lixo de grandes dimensões. 

Se é certo que os principais culpados são os munícipes que não têm o devido cuidado, também 

é certo que há deficiências ao nível da recolha destes “monos”. Está prevista alguma alteração 

na metodologia de trabalho deste setor? Vamos continuar a ver estas imagens ao longo de todo 

o ano? --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda relacionado com o turismo mas, acima de tudo porque é importante para quem 

aqui vive, os mercados e as igrejas são, sempre, locais que os turistas visitam em qualquer 

localidade. Como está o projeto de reabilitação do Mercado de Odemira? O que está planeado 

num futuro próximo? -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às igrejas, o que foi feito ou está planeado fazer com a praga de pombos que 

invadiu as Igrejas do Santíssimo Salvador e de Santa Maria, em Odemira, que são uma questão 

de saúde pública? Na Igreja de Santa Maria, onde são feitos os velórios, o Sr. Padre Manuel 

Pato já contou 80 pombos. Quando a porta fica aberta, as aves entram no interior da igreja e 

degradam o interior da mesma, para além da acumulação de dejetos em redor dos edifícios e o 

mau cheiro e mau aspeto que daí resulta. A Câmara já fez ou tem projetada alguma intervenção 

no sentido de resolver esta situação? Sabemos que o pároco já solicitou ajuda e deve ser um 
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problema que ocorre noutros locais do concelho. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda relacionado com o turismo falemos de Milfontes. Sr. Presidente, já viu o estado 

em que estão as ruas de Vila Nova de Milfontes, nomeadamente, em frente à Barbacã? Quem 

vai reparar o abatimento do pavimento que, com a chuva, ocasionou o aparecimento de quase 

uma piscina agora que a POLIS está em extinção? E o mau aspeto da calçada suja em frente à 

Paparoca depois de lá ter sido retirada a calçada portuguesa cuja pedra anteriormente permitia 

uma lavagem eficiente? Não é uma questão de gosto como o Sr. Presidente aqui disse uma vez! 

É assertividade: aquilo está muito pior do que estava antes! --------------------------------------------  

 ----------- Ainda relacionado com Milfontes, foi por nós sugerido que o projeto NAMASTÊ, 

apresentado pelos alunos do Colégio Nossa Senhora da Graça, na Assembleia Municipal 

Jovem, fosse implementado e estendido a outros estabelecimentos de ensino. Foi-nos garantido 

que isso ia acontecer. Contudo, até ao momento, não temos conhecimento nem da 

implementação desse projeto nem de qualquer outro tipo de apoio às escolas onde há alunos 

migrantes, quer por parte do município, quer da parte do Ministério da Educação. Os alunos 

chegam todos os dias, mas não foram disponibilizadas mais horas para poder garantir mais 

professores de apoio nas salas de aula, nem equipamento informático que permita um trabalho 

aceitável por parte dos professores. Que novidades tem para nos dar, Sr. Presidente. --------------  

 ----------- Também, devido a uma chuvada forte, caíram árvores no acesso ao Centro de Saúde o 

que veio levantar mais uma vez o problema do acesso a este equipamento. Será que só nos 

lembramos deste constrangimento na vila de Odemira quando estamos perante o problema? A 

Câmara, o Ministério da Saúde e as Infraestruturas de Portugal têm em vista alguma resolução 

para este desta situação? Este problema tem que ter resolução quer no acesso ao Centro de 

Saúde quer no acesso ao Bairro 11 de março! -------------------------------------------------------------  

 ----------- Também a dificuldade no acesso à rede móvel está a pôr em causa o bom 

desenvolvimento do projeto “Gestão de caso” do Centro de Saúde”. O que pretende o 
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Município fazer para contribuir para a resolução do problema? ---------------------------------------  

 ---------- Por último não podemos esquecer o “elefante de loiça no meio da sala”- as estufas, o 

migrantes e a Resolução do Conselho de Ministros. Com as notícias que vieram a público, 

nomeadamente, as entrevistas que o senhor deu, pode concluir-se que os Governos do Partido 

Socialista não levaram em conta as sugestões da Câmara a que V. Excia. preside o que não nos 

pode deixar, enquanto munícipes, muito descansados. Pelo contrário! Isto deixa-nos muito 

receosos sobre o que mais poderá acontecer, uma vez que já se percebeu que o principal 

interlocutor da população de Odemira junto do poder central não está a ser ouvido. Foi 

discutido na última sessão de Assembleia o documento que possibilitaria ao Sr. Presidente 

presidir, também, ao Parque Natural e ser assim um dos interlocutores principais. Não faria isso 

todo o sentido neste momento? Sabemos que para o senhor não faz e por isso não aceitou, mas 

continuamos a dizer como dissemos na altura que parece haver aqui alguma contradição. --------  

 ---------- Depois do que vimos e ouvimos aqui na intervenção do público resta-nos perguntar 

“E agora, Senhor Presidente?” ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 22 de novembro de 2019 

 ---------- Os eleitos do PSD”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação à recolha do lixo 

relembrou que tem sido uma questão amplamente debatida na Assembleia Municipal, tendo já 

informado das dificuldades que o Município de Odemira se tem deparado com aquele processo. 

Informou ainda que recentemente teve presente numa reunião da AMBILITAL onde se 

constatou que as preocupações eram transversais a todos os Municípios associados, que se 

deparam com o aumento de resíduos produzidos, aliado a uma conduta ainda muito deficiente 

dos cidadãos na deposição dos mesmos e ao facto de a frequência das recolhas não estarem 

ajustadas em alguns locais. Informou que, no momento, o Município de Odemira estava a 

efetuar junto dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia uma avaliação sobre esta 
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matéria, já tinha sido aprovado o concurso para aluguel de mais viaturas de recolha e estavam a 

decorrer concursos para contratação de pessoal. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à “praga de pombos” informou que não teve qualquer informação da parte 

do Senhor Padre sobre o problema existente na igreja, no entanto, iria apresentar o assunto 

junto da Veterinária Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à calçada em Vila Nova de Milfontes informou que já tinham efetuado 

algumas reparações e na semana anterior tinha visitado o local, acompanhado pelo Presidente 

da Junta daquela Freguesia, e efetuado o levantamento das situações que tinham de ser 

intervencionadas pelo empreiteiro, uma vez que ainda existia a garantia de obra. -------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou também que estavam a 

monitorizar a intervenção do muro na estrada de acesso ao Bairro 11 de Março, mas previam 

terminar a obra brevemente e, reconheceu a importância e a urgência de se efetuar um acesso 

alternativo ao Centro de Saúde de Odemira, que já estava a ser equacionado internamente. ------  

 ----------- Em relação à posição da Senhora Fernanda de Almeida sobre a Resolução do 

Conselho de Ministros, informou que respeitava a intervenção considerando que era 

marcadamente política, no entanto relembrou que nos sucessivos Governos do País, nunca 

ninguém se preocupou em alterar o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. Referiu ainda que muitos eleitos do Partido Social Democrata, 

designadamente o Secretário de Estado do Ordenamento do último Governo PSD, prometeram 

muita coisa e ficou tudo na mesma, pese embora a pressão efetuada pelos quatro Presidentes 

das Câmaras Municipais do Alentejo Litoral para se efetuara a revisão daquele diploma. ---------  

 ----------- Seguidamente, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís que relativamente ao projeto 

Namastê informou que, por sua iniciativa, tinha proposto ao Consórcio do CLAIM – Centro 

Local de Apoio à Integração de Migrantes de Odemira, no âmbito da responsabilidade social 

das empresas, se estariam disponíveis para apoiar aquele projeto, tendo a resposta sido positiva. 

Nessa conformidade, já tinha reunido no Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de 

Milfontes com o grupo de alunos proponentes, com vista à preparação de um plano de 

intervenção e de comunicação que será apresentado ao Consórcio na sua próxima reunião, bem 

como nas próximas Jornadas Escolares. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relativamente ao apoio por parte do Ministério da Educação às escolas 

onde há alunos migrantes informou que esteve presente numa reunião, na qual também 

participou a Ex-Vereadora do Pelouro da Educação, Telma Guerreiro, com o Senhor Secretário 

de Estado da Educação que se manifestou sensível com as preocupações apresentadas e 

disponibilizou o Professor José Verdasca, que é o Promotor do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, para que se inteirasse da realidade existente no concelho. A 

senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou que a reunião no concelho já se tinha 

realizado e tinha sido entregue um roteiro nacional das medidas de exceção a implementar, que 

estava a ser analisado internamente, para ser debatido em nova reunião agendada para o início 

do próximo ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que referiu que era importante que existisse 

um esclarecimento à comunidade escolar sobre o processo que vier a ser implementado. ---------  

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

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que apresentou o VOTO DE PESAR que 

seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------- “VOTO DE PESAR ------------------------------------------------  

 ---------------------- PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MÁRIO BRANCO --------------------------  
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 ----------- Morreu esta terça-feira, 19 de novembro 2019, José Mário Branco, músico que ao 

longo de meio século de carreira deixou a sua marca na cultura portuguesa e em várias gerações 

de artistas. A sua vida foi marcada igualmente pela intervenção política, pelo combate às 

opressões e à desigualdade social. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Regressado a Portugal após a revolução do 25 de Abril, torna-se uma das figuras da 

cultura portuguesa nos primeiros tempos de liberdade. Para além das inúmeras intervenções 

musicais, estende a sua atividade ao teatro, integrando o grupo A Comuna, onde veio a 

conhecer a sua companheira Manuela de Freitas, mas também ao cinema e à ação cultural, 

fundando com Fausto, Tino Flores e Afonso Dias o GAC – Grupo de Ação Cultural – Vozes na 

Luta logo após chegar a Portugal. O GAC dinamizou centenas de sessões de canto em aldeias, 

fábricas e quartéis por todo o país, participando inclusivamente no Festival da Canção de 1975 

com o tema “Alerta”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No período pós-revolucionário compõe e edita duas das suas maiores obras musicais, 

“FMI” e “Ser Solidário”, que ficariam para sempre como a marca da desilusão por parte de 

uma geração que entregou a sua juventude ao processo revolucionário e assistia então ao 

desfazer das esperanças de construir uma sociedade socialista em Portugal. O cantor conclui o 

período com a canção e autêntico manifesto: “Eu vim de longe, eu vou para longe” do disco 

“Ser Solidário”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Edita um álbum de canções ao vivo em 1997 e dois anos depois participa na fundação 

do Bloco de Esquerda, de que foi membro da Mesa Nacional, num tempo marcado pela 

mobilização pela independência de Timor, da qual viria a tomar o título do álbum seguinte, já 

em 2004, “Resistir é Vencer”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cinco anos depois, regressa aos palcos ao lado de Fausto e Sérgio Godinho no projeto 

“Três Cantos” com vários dias de concertos no Campo Pequeno, depois editados álbum e DVD.  

 ----------- Em 2018 deu a conhecer um conjunto de canções e composições gravadas com o 
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álbum “Inéditos 1967-1999” e já este ano viu um grupo de artistas prestarem-lhe tributo com o 

álbum “Um disco para José Mário Branco”, que reuniu nomes como Camané, Ana Deus, Mão 

Morta, Walkabaouts, Peste & Sida, Ermo, Osso Vaidoso, Batista, JP Simões e João Grosso, 

entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, delibera: --------------------------------------  

 ---------- Manifestar a sua profunda consternação pela morte do cidadão exemplarmente 

empenhado que foi José Mário Branco e exprimir aos seus familiares, amigos e camaradas o 

seu sentido pesar, fazendo um minuto de silêncio em sua homenagem. ------------------------------  

 ---------- Odemira, 22 de novembro de 2019 --------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Procedeu-se à votação do Voto de Pesar em causa, o qual foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. --------  

 ---------- Seguidamente, foi respeitado o minuto de silêncio. ------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves apresentou ainda as seguintes questões/ afirmações:--------  

 ----------  - Lamentou as condições de trabalho existentes nas sessões da Assembleia Municipal, 

informando que no Alentejo Litoral era o Órgão que mais trabalho tinha e com menos 

condições de funcionamento, em termos de espaço e de equipamentos; ------------------------------  

 ----------  - “o que se passa com o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 

Públicos (PART)?” Odemira representa um terço do território da CIMAL e tem cerca de um 

quarto da população e o PART estava protocolado entre a CIMAL e a CIM do Algarve, a 

CIMAL e a CIM do Alentejo Central, a CIMAL e a Área Metropolitana de Lisboa, mas ainda 
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não estava entre a CIMAL e a CIMBAL. ------------------------------------------------------------------  

 -----------  - qual o ponto de situação do encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) em Colos, alertando para o facto de ter ouvido que o Balcão em Vila Nova de Milfontes 

também seria encerrado no inicio do próximo ano. Relembrou que continuavam com problema 

nas cinco freguesias do interior abrangidas pelo Balcão em Colos, com cerca de cinco mil 

pessoas “abandonadas” ao nível de serviço bancário. Nessa conformidade, considerou que 

estava na altura do Município de Odemira e das Juntas de Freguesia tomarem uma atitude. ------  

 -----------  - qual o ponto de situação do Centro de Recolha Oficial (CRO) Intermunicipal, uma 

vez que na última reunião da Assembleia Intermunicipal da CIMAL foram informados que 

existiam algumas dificuldades de financiamento. Constataram também que aquele equipamento 

representará um investimento de cerca de trezentos mil euros para o Município de Odemira, 

pelo que o Bloco de Esquerda tinha uma posição muito clara sobre aquela matéria, 

considerando que aquela verba faria mais falta para os animais do concelho de Odemira. 

Considerou ainda que o CRO Intermunicipal era uma “loucura megalómana”. ----------------------  

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

condições em termos de espaço para a realização das sessões da Assembleia Municipal, 

justificando a mesma com as características dos edifícios disponíveis. -------------------------------  

 ----------- Em relação ao Balcão da CGD em Colos lamentou a forma como a instituição 

bancária tem tratado aquela situação, uma vez que tinham encerrado o Balcão, mas mantiveram 

o serviço multibanco que não responde em condições e está a bloquear o aparecimento de outra 

solução. Relembrou ainda que a Câmara Municipal já tinha tomado uma posição sobre aquela 

matéria, com a transferência de algumas contas da CGD e a Administração já tinha solicitado à 

Câmara Municipal uma reunião. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao CRO Intermunicipal informou que a sua concretização não 

inviabilizava a existência da Unidade Municipal que, inclusivamente, iria ser alvo de obras de 
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requalificação. Informou também que para o CRO Intermunicipal existia financiamento na 

ordem dos cem mil euros e o restante investimento podia ser efetuado faseado, como 

inicialmente previsto. Referiu ainda que a instalação do CRO Intermunicipal nos centros mais 

populosos também se relacionará com o facto de existirem mais condições para terem o 

voluntariado das associações existentes. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que revelou que a informação prestada sobre 

aquele assunto pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, na última Assembleia 

Intermunicipal, foi diferente pois tinha referido que face ao elevado encargo financeiro para as 

Câmara Municipais para executar aquela obra, estavam à “procura de uma gaveta” que lhes 

garantisse financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o valor daquele 

investimento rondava um milhão e oitocentos mil euros, o que representava uma verba elevada, 

pelo que foi equacionado efetuar a obra faseada ou o valor reduzido para cerca de um milhão e 

trezentos mil euros como foi estimado inicialmente. Revelou que existiam dois Municípios que 

não concordavam com o faseamento da obra. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, quanto ao PART informou que a proposta de protocolo a estabelecer com 

a CIMBAL foi apreciada na última reunião do Conselho Intermunicipal da CIMAL, pelo que a 

resolução daquela questão estaria para muito breve. -----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Pedro Gonçalves para informar, relativamente ao 

PART, que a informação prestada na última reunião da Assembleia Intermunicipal da CIMAL 

pelo Presidente do Conselho Intermunicipal também não se assemelhava à resposta do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, uma vez que foi informado que devido à dificuldade em 

estabelecer o protocolo com a CIMBAL, na reunião do Conselho Intermunicipal, decidiram 

solicitar ao respetivo Presidente que renegociasse com aquela entidade. Foi também informado 

que não era possível a CIMAL protocolar com a CIMBAL, porque em espaço CIMBAL cada 
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Município exercia por si a autoridade de transporte. -----------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que aquele assunto 

tinha sido amplamente debatido na reunião do Conselho Intermunicipal da CIMAL, existiam 

algumas opiniões menos confortáveis, mas nunca esteve em causa a assinatura do que estava 

acordado. Referiu ainda que também ficou decidido equacionar uma outra forma de apoio se 

não concordassem com o modelo de apoio aprovado. ---------------------------------------------------  

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

 ----------- Ainda neste ponto da Ordem de Trabalho, 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 1” apresentado na primeira 

reunião da sessão ordinária de setembro, realizada no dia vinte e sete de setembro do corrente 

ano. ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que ainda estavam 

por responder três Requerimentos apresentados pelo Partido Social Democrata, porque a 

resposta dependia de informação de outras entidades. ---------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal entregou aos representantes das 

forças políticas da Assembleia Municipal um Mapa referente ao exercício do Direito de 

Oposição relativo ao “Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano 2020”. ------------------  

 ----------- Antes de se passar ao tratamento dos assuntos agendados no Período da Ordem do 

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 dos seguintes pontos: --------------------------------------------------  

 ----------- “Ponto seis: Proposta n.º 25/2019 P - Protocolos de Cooperação entre o Município de 

Odemira e: a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de São Teotónio; a Casa do 
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Povo de São Martinhos das Amoreiras; e a Associação Humanitária da Terceira Idade D. Ana 

Pacheco, para apoio à beneficiação/ ampliação de Equipamento Social, no âmbito de 

Candidatura a Fundos Comunitários: autorização do compromisso plurianual. ---------------------  

 ---------- Ponto sete: Pedido de suspensão de mandato pelo período de seis meses apresentado 

por Manuel da Silva Cruz, eleito pela Coligação Democrática Unitária.” ----------------------------  

 ---------- Esta proposta de inclusão foi aprovada por consenso. ----------------------------------------  

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

 ---------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 

se realizará no dia vinte e oito de novembro, conforme constava na respetiva convocatória, para 

tratamento dos assuntos constantes 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 consenso. --------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram duas horas do dia vinte e três de novembro do corrente ano. -------   

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  
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 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

 

 


