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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

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

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

se no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a segunda 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 quadragésimo 

sexto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com 

o número um do artigo vigésimo do Regimento deste Órgão. A presente reunião vem no 

seguimento da primeira reunião da sessão ordinária de novembro, que teve lugar no passado dia 

vinte e dois de novembro, e pretende dar continuidade ao tratamento dos assuntos agendados na 

Ordem de Trabalhos daquela sessão. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Ordem de Trabalhos desta reunião ficou do seguinte modo: ----  

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

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

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

 ----------- 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 

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

 --------------------------------------- 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, Daniel Sobral Balinhas, Dário Filipe Conceição 

Guerreiro, Eufémia José Parreira Pereira Costa (Tesoureira da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes, que se encontra a substituir do Senhor Francisco António Caetano Lampreia, 

Presidente da referida Junta de Freguesia), Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, 

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

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

João Palma Quaresma, 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 



-3- 

28-11-2019 

Raposo. Registou-se apenas a ausência do Senhor Manuel da Silva Cruz. ---------------------------  

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

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

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

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luís e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadoras 

eleitas pelo Partido Socialista; Ricardo Jorge Ruas Cesário e Luís Carlos Lima Cardoso, 

Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. ----------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 

2020: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço 

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0634-2019 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2020 --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4279-2019/DGI, datada de 28 de outubro de 2019, a 

remeter o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2020, elaborado de 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e na Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de 34.565.000 euros 

(trinta e quatro milhões quinhentos e sessenta e cinco mil euros). -------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a remessa à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação.------------------------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária. Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária 

apresentaram uma Declaração de Voto escrita, que seguidamente se transcreve: -------------------  
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 ----------- “Não pondo em causa a qualidade dos documentos técnicos que constituem este 

Orçamento e as Grandes Opções do Plano do Município de Odemira para o ano 2020, 

consideramos que, pelo princípio da precaução, e na qualidade de Vereadores em regime de 

não permanência, sem pelouros atribuídos, não podemos em consciência, votar a favor deste 

orçamento uma vez que o mesmo, espelha as orientações da matriz do Partido Socialista, não 

sendo um reflexo das políticas e do programa da CDU. -------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 31 de outubro de 2019 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos pela CDU, ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ricardo Cesário, ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Luis Cardoso.”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, o Dr. Rui Silva, Chefe da Divisão de Gestão Interna do Município de 

Odemira, procedeu a uma explicação detalhada da proposta em causa, em suporte power point. -  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que fez a seguinte intervenção: ”Foi notícia em 

várias publicações o investimento de 2,5 milhões de euros do Município de Odemira em 

educação, notícia que muito nos apraz assim como a todos os odemirenses decerto, porque o 

investimento em educação é, sem sombra de dúvidas, o investimento que melhor retorno trará 

para o desenvolvimento socioeconómico do concelho. --------------------------------------------------  

 ----------- Citando a Agenda publicada pelo Município este investimento pretende “contribuir 

para a promoção do sucesso escolar e para um território educativo de qualidade”. -----------------  

 ----------- A promoção do sucesso será sempre uma questão de discussão que, no meu caso 

particular, tenho comigo mesma tal como os teóricos da educação também a têm sem que haja 

duas opiniões iguais. Como digo eu mesma tenho vários entendimentos do sucesso. Um deles é 

que os alunos passem pela Escola e terminem o seu percurso escolar com gosto de por lá terem 

passado independentemente dos resultados obtidos. Que sintam que as experiências que a 

escola lhes deu foi significativa e positiva para o seu crescimento e para a sua formação, 
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tornando-os adultos melhores. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este entendimento de sucesso leva a que aos alunos devem ser dadas as melhores 

condições a todos os níveis. Nesse sentido descreve-se o que foi o tema central do debate entre 

as duas listas que se candidataram à Associação de Estudantes da Escola Secundária para o ano 

letivo em curso: o aquecimento na Escola. As propostas eram as seguintes: -------------------------  

 ----------  - uma da listas propunha arranjar mantas em número suficiente para todos os alunos 

poderem agasalhar-se, garantido a sua lavagem e distribuição. ----------------------------------------  

 ----------  - a outra lista propunha a aquisição de aquecedores para as salas. -------------------------  

 ---------- Independentemente do resultado das eleições (ganhou a lista que propunha a compra 

de mantas…) o que se pretende é mostrar quais são as preocupações dos alunos da Escola 

Secundária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sabemos de antemão que o Senhor Presidente irá dizer que a Escola Secundária não é 

da sua competência. Pois do Ministério da Educação também parece não ser! Contudo isso 

nunca constituiu motivo para que os projetos desenvolvidos pelo Município não se 

estendessem, e bem, aos alunos da escola até porque são os filhos dos que nos elegeram. A 

poucos meses da transferência de competências em Educação e a bem da qualidade do território 

educativo, com tanto dinheiro envolvido na educação, não faria sentido que fosse gasto alguma 

dessa verba em aquecedores? É custoso ver desenvolver atividades de enriquecimento 

curricular que tanto dinheiro custam ao município em salas geladas, com alunos 

desconfortáveis e não haver dinheiro para aquecer as salas! --------------------------------------------  

 ---------- Ainda relativamente à Educação gostaríamos de questionar se em algum dos projetos 

desenvolvidos pelo ODETE está prevista alguma intervenção no âmbito da intervenção social 

nas escadas de acesso ao pavilhão? Todos os que passaram pela escola secundária ou têm filhos 

que por lá tenham passado sabem que aquele espaço é um local que podemos dizer que poderá 

pôr em causa o sucesso educativo dos alunos e a qualidade do território educativo de Odemira. 
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A Dr. Telma Guerreiro, em reunião de Conselho Municipal de Educação, referiu que enquanto 

técnica da TAIPA tinha integrado um estudo sobre o local o que indicia que é um local que, há 

muito, levanta preocupações. Essas preocupações poderão crescer por ser um local com pouca 

ou nenhuma vigilância de adultos, onde a GNR não garante uma vigilância permanente, nem é 

isso que se pretende. O que se pretende é que seja um local seguro para todos, onde todos os 

alunos possam passar sem problemas independentemente da sua idade ou nacionalidade, falem 

a língua que falarem, tenham as opções de vida que tiverem. A resposta “se não fosse naquele 

local, era noutro que as coisas aconteciam” não se compadece com um investimento em 

educação de 2,5 milhões de euros por ano. Com valores desta ordem de grandeza envolvidos, 

no mínimo queremos que os nossos jovens andem sem risco em todos os locais do espaço 

educativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma parte significativa destes 2,5 milhões vão para transportes escolares. 

Acreditamos que a Câmara de Odemira seja “uma boa cliente” da Rodoviária do Alentejo. 

Sendo assim também consideramos que esteja na melhor posição para reivindicar algum 

respeito para com os alunos que transportam. Esse respeito começa pela garantia de autocarros 

seguros e limpos. O que se verifica é que esses autocarros, na sua maioria, não têm cintos de 

segurança, estão sujos, com bancos que se soltam com frequência e só não chove mais no seu 

interior porque tem havido seca. Para além disso, não são disponibilizados autocarros em 

número suficiente para transportar os alunos sentados, sendo estes, muitas vezes, transportados 

no trajeto entre as escolas e a estação da Rodoviária em pé, em viaturas que não estão 

preparadas para isso, sob pena de perderem o autocarro para casa. Apelamos, pois que o 

Município, na qualidade de cliente principal, zele pela qualidade do serviço que paga e pela 

qualidade vida dos alunos transportados, fazendo exercer o seu direito de consumidor e 

exigindo da Rodoviária Nacional um serviço com dignidade e respeito. ------------------------------  

 ----------- Também queremos perguntar ao Sr. Presidente se, neste orçamento, está prevista a 
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resolução dos problemas relacionados com a falta de salas nas escolas básicas, em particular, 

em Odemira e Boavista dos Pinheiros. Como é do conhecimento de V. Exa. no próximo ano é 

grande a probabilidade de não haverem salas suficientes para todas as turmas, quer em 

Odemira, quer na Boavista. Já este ano, em desrespeito com o protocolo celebrado com a Rede 

de Bibliotecas Escolares, parte do acervo da Biblioteca Escolar da Escola Básica está 

encaixotado, por ter sido necessário disponibilizar a sala onde funcionava a biblioteca para uma 

turma. Como o Centro Escolar da Boavista dos Pinheiros também está sobrelotado e corre o 

risco de não ter salas suficientes para o próximo ano, a Biblioteca não poderá ser transferida 

para lá. Se continuar nestas condições a Biblioteca terá de ser desativada e perde-se uma mais-

valia educativa para o Agrupamento de Escolas de Odemira e para o Concelho. Qual a proposta 

de resolução deste problema? A aquisição de um contentor para a instalação da biblioteca e, 

provavelmente, de salas de aula, como propõem alguns pais? Não faria mais sentido que 

fossem devolvidas à Escola Básica as anteriores instalações onde funcionava a Sala de Pré-

Escolar, hoje Casa da Juventude, que poderia ser transferida para outro dos muitos edifícios que 

a Câmara dispõe? E quanto à Boavista dos Pinheiros? E, já agora, quanto a Vila Nova de 

Milfontes e todos os outros locais onde as escolas estão sobrelotadas? Está tudo acautelado? ----  

 ---------- 2,5 milhões tanto pode ser muito como pouco dinheiro. Depende da qualidade do que 

fizer com esse valor.”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que considerou que o Orçamento Municipal em 

matérias relacionadas com a Saúde era muito idêntico ao do ano anterior, lamentando a 

diminuição em cerca de cinco mil euros no Plano de Atividades Municipal nas verbas 

referentes à saúde pública. Referindo-se à falta de médicos no concelho e, apesar de reconhecer 

que não se trata de uma competência do Município, questionou a possibilidade de inserir no 

orçamento municipal algumas estratégias para fixação daqueles profissionais. ---------------------  

 ---------- Por último, referindo-se ao “Mapa das Responsabilidades Financeiras Resultantes de 
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Compromissos Plurianuais”, contante na página número sessenta e três do Orçamento e 

Grandes Opções do Plano, solicitou esclarecimentos sobre o que consistia a “Proposta de 

Protocolo de Parceria entre o Município e a Associação Nacional de Cuidado e Saúde”, no 

valor de cerca de oito mil euros. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que questionou a diferença existente no 

Orçamento Municipal entre os valores referentes aos serviços auxiliares de ensino e as dotações 

para os serviços formais curriculares, considerando que os primeiros eram investimento 

efetuado em currículo não formal. Sobre este assunto referiu ainda que no período temporal dos 

anos de dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um constava em orçamento cerca de nove 

milhões para o Programa Odete, dos quais cerca de três milhões já tinham sido liquidados, 

ficando o restante com o prazo limite para liquidação entre os anos dois mil e vinte e dois mil e 

vinte e um. Em relação à Promoção do Sucesso Escolar referiu que em Orçamento constava 

cerca de setecentos mil euros para o mesmo período referido anteriormente, estando liquidado 

cerca de duzentos e cinquenta mil euros. Ambas as matérias descritas anteriormente, 

considerava que se enquadravam no que se referia a currículo informal e, proporcionalmente, 

eram na sua perspetiva desfasados em relação ao que gostaria de ver dotado para despesas mais 

diretas na Educação, designadamente relativas às instalações, equipamentos e materiais 

didáticos, que produzem efeitos também ao nível do sucesso escolar e à execução, realização e 

concretização dos currículos.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamentou ainda a morosidade de resolução das ações/ projetos, referindo-se ao 

programa de beneficiação das Escolas Básicas e Jardins de Infância no concelho, onde constam 

processos desencadeados há quatro anos e mantêm uma previsão de conclusão em Orçamento 

para o ano dois mil e vinte, dois mil e vinte e um e até dois mil e vinte e dois, pese embora a 

urgência da realização da intervenção ou estado em que se encontram as instalações dos 

estabelecimentos escolares. Sobre este assunto deu o exemplo do Centro Escolar do 
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Almograve, com um financiamento de oitenta e cinco por cento, e cujo início do processo foi 

desencadeado no ano de dois mil e dezasseis, com previsão de conclusão para o ano de dois mil 

e vinte e um, referindo ainda que existiam outros com o mesmo deficit de execução no tempo. -  

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

intervenções anteriores informou que sempre foi apanágio da Câmara Municipal quando noticia 

o investimento em Educação fazer referência apenas à verba exclusiva e diretamente aplicada 

naquela área, tanto em investimento como em despesa corrente, no entanto, indiretamente 

existia mais verba relacionada com a Educação, designadamente em termos de transportes 

escolares, protocolados com as Juntas de Freguesia, com a Rodoviária do Alentejo e 

diretamente executados pelo Município de Odemira, que não estava ali refletida, pois estava 

diluída nos respetivos processos no Orçamento Municipal. --------------------------------------------  

 ---------- Relativamente aos aquecedores da Escola Secundária de Odemira afirmou que a 

Autarquia está sempre disponível para conversar, protocolar e colaborar em procedimentos que 

visem a melhoria das condições de vida dos munícipes e dos serviços públicos no concelho, e 

obviamente se a situação descrita tivesse sido apresentada ao Município teria sido a seu tempo 

tratada. No entanto, relembrou que estavam a falar de uma competência que é do Estado 

Central que deveria ser capaz de resolver um problema relacionado com o aquecimento da 

escola e, bem assim, manifestou-se surpreendido pelo facto de a Senhora Fernanda de Almeida 

afirmar que a Autarquia devia se substituir ao Estado. Disse ainda que quando o Estado Central 

não fosse capaz de resolver as questões relacionadas com a Justiça, a Saúde, a Educação e a 

Segurança, então estava à beira da “falência” na resposta às suas competências básicas. 

Questionou o facto de a Escola não ter em orçamento a capacidade de responder àquela 

situação e relembrou que enquanto as competências não forem transferidas para o Município de 

Odemira, a responsabilidade é do Estado, independentemente de estarem ou não para breve de 

se efetivarem as transferências de competências. Informou também que algumas matérias iriam 
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passar paras as autarquias, mas aos edifícios que não foram intervencionados continuava sob 

responsabilidade do Estado a execução dessa intervenção. Relembrou que o projeto de 

remodelação das instalações da Escola Secundária de Odemira incluía, entre outras 

intervenções, alterações nas acessibilidades, contemplando a requalificação do acesso ao 

Pavilhão Gimnodesportivo, porém o Estado demitiu-se desse projeto. --------------------------------  

 ----------- Quanto ao transporte dos alunos informou que as situações relatadas ao Município 

tinham sido transmitidas à Rodoviária do Alentejo, pelo que julgava que a situação estava 

normalizada, porém face à informação prestada pela Senhora Fernanda de Almeida iria 

verificar novamente o assunto junto daquela entidade. --------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a preocupação da Senhora Fernanda de Almeida quanto à falta de salas 

de aulas nas escolas do concelho, designadamente nas escolas de Odemira e da Boavista dos 

Pinheiros, informou que o novo Centro Escolar de São Teotónio, que comporta dez salas de 

aulas, tem capacidade suficiente para receber os alunos quer de Odemira, quer da Boavista dos 

Pinheiros, caso exista essa necessidade, relembrando que aquele equipamento dista apenas a 

cerca de treze quilómetros da sede do concelho. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se ao Centro Escolar do Almograve informou que a morosidade da 

concretização do equipamento deve-se ao facto de o mesmo estar incluído no âmbito de 

cedências de terrenos em loteamento particular, primeiro na Longueira e depois no Almograve, 

que sofreram algumas vicissitudes. Atualmente, após aprovação dos órgãos autárquicos do 

Município, a situação está desbloqueada, e foi conseguido na revisão do quadro comunitário de 

apoio um reforço da verba e, durante o corrente ano, a inclusão daquele equipamento escolar no 

mapeamento de infraestruturas necessárias reconhecidas pelo Ministério da Educação, pelo que 

podiam já elaborar o respetivo projeto e preparar o concurso. ------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relativamente ao Centro Escolar do 

Almograve perguntou se aquele equipamento poderia entrar em parque escolar no ano letivo de 
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dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e dois. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que apenas poderia garantir que 

iria para concurso o projeto de obra do Centro Escolar do Almograve durante o primeiro 

semestre do próximo ano. Informou ainda que era prioridade no reforço orçamental dotar na 

Educação verbas para a beneficiação das escolas das Brunheiras, do Galeado, de Luzianes-

Gare, de Relíquias e de São Martinho das Amoreiras. Referiu também que no âmbito da 

candidatura da CIMAL referente à “Promoção do Sucesso Escolar” estava dotada verba na 

Educação para aquisição de tablets e outros materiais escolares no valor de cerca de dois 

milhões de euros, sendo que, no conjunto dos cinco municípios, Odemira tinha a maior 

percentagem e execução. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Reconheceu que alguns projetos inseridos no Programa Odete precisam de ser 

ajustados à atualidade, mas acreditam que durante os próximos dois anos conseguirão executar 

a totalidade da candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal realçou a importância dos programas de 

desporto escolar, das atividades extracurriculares, das ciências experimentais, entre outros 

projetos e, bem assim, reconheceu a dificuldade que os professores tinham ao longo do ano 

letivo na dinamização de tantos projetos, dificuldade essa agravada atualmente com a 

heterogeneidade cultural presente nas turmas. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à morosidade na execução das obras referida pelo Senhor Arménio 

Simão, informou que quando um investimento é colocado em orçamento pela primeira vez, a 

despesa em causa refere-se à necessidade de se elaborar o estudo prévio, seguindo-se as fases 

de projeto, pelo que seria normal a permanência desse investimento durante quatro anos no 

orçamento municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões efetuadas pelo senhor Miguel Monteiro, informou que as verbas 

que são colocadas no orçamento municipal são estimativas que, em função da execução e de 
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outras necessidades identificadas, poderão ser revistas em alta. Relembrou que a colocação de 

médicos e requalificação de instalações são também competências do Estado, no entanto o 

Município de Odemira sempre se disponibilizou para colaborar. Sobre este assunto, informou 

que durante a presente semana tinha acompanhado os responsáveis de Saúde do Alentejo e do 

Alentejo Litoral na visita á Extensão de Saúde de Colos, saudando a colaboração da respetiva 

Junta de Freguesia na concretização daquele equipamento, e na visita às instalações de saúde de 

São Luís que até á data aguardam a execução do investimento, pese embora as insistências 

efetuadas pelo Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram igualmente alertados os referidos responsáveis de saúde para a necessidade de 

se concretizar as Extensões de Saúde de Vila Nova de Milfontes e de Sabóia e de requalificação 

do Centro de Saúde de Odemira, para os quais o Município de Odemira se manifestou 

disponível em colaborar através de protocolo e, bem assim, relembrou que a Unidade Móvel de 

Saúde continuava a aguardar a revisão do Protocolo com a Administração Regional de Saúde. --  

 ----------- Por último, informou que referente ao Protocolo de Parceria entre o Município e a 

Associação Nacional de Cuidado e Saúde tinha a ver com a implementação do Sistema de 

Teleassistência no concelho de Odemira. ------------------------------------------------------------------  

 -----------  Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que referindo-se às intervenções/ propostas efetuadas pelos eleitos do Partido Social 

Democrata, lamentou que ultimamente criticassem a Câmara Municipal por “tomar as dores do 

Estado e possivelmente até fazer algumas das competências que até aqui competiam ao 

Estado”, mas depois apresentavam propostas para a Autarquia desenvolver competências que 

não eram suas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que tinha tomado conhecimento das propostas efetuadas pelo Partido 

Social Democrata em sede de direito de oposição na elaboração do Orçamento Municipal, e 

apesar de reconhecer a preocupação em apresentarem várias propostas, lamenta a “falta de 
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atenção relativamente às intervenções que já eram feitas pela Câmara Municipal e pelas Juntas 

de Freguesia, no âmbito das respetivas competências, dando como exemplo: a proposta de 

estender a limpeza das praias durante todo o ano já era efetuada na sua freguesia; a proposta de 

criar equipas de manutenção e realização de pequenas intervenções já existe tanto no Município 

de Odemira como nas freguesias; a proposta de implantação de rede wifi também já está 

disponibilizada em vários pontos do concelho; a proposta de criação de “banco de recursos” nas 

Juntas de Freguesias já estava implementada em algumas localidades (Odemira, São Teotónio, 

Vila Nova de Milfontes) através das Lojas Sociais; quanto à proposta de manutenção periódica 

dos espaços exteriores das Escolas, referiu que na sua freguesia e em muitas outras do concelho 

já faziam esse trabalho e inclusivamente era solicitada à sua Junta de Freguesia a manutenção 

do espaço da Escola Básica Integrada de São Teotónio; e, a proposta de se instalar sistemas 

automáticos de rega já existe na grande maioria dos jardins do concelho. ---------------------------  

 ---------- Recordou que também ele há vinte e dois anos atrás andou em autocarros da 

rodoviária com más condições e fazia o percurso entre Odemira e São Teotónio, na escola 

também fazia frio e não tinham aquecedores, nem mantas. Referiu ainda que sempre andaram 

alunos de pé nos autocarros e que inclusivamente na semana anterior a Guarda Nacional 

Republicana tinha sido chamada, porque existiam desacatos dentre do autocarro que fazia o 

percurso entre Odemira e São Teotónio. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, congratulou os eleitos pelo Partido Social Democrata pela preocupação 

manifestada quanto a matérias relacionadas com a Educação, mas ressalvou que existem que 

existem outras temáticas que merecem ser debatidas. ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que informou que a menção que tinha feito 

aos alunos estarem de pé nos autocarros não tinha a ver com mau comportamento, mas sim 

com as condições de transporte entre o complexo escolar e a estação rodoviária em Odemira. 

Considerou também que se os problemas subsistiam há vinte e dois anos e não eram referentes 
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a aspetos relacionados com a tradição, era porque nada tinha melhorado. ----------------------------  

 ----------- Por último, quanto às restantes críticas do senhor Dário Guerreiro relativamente às 

propostas e intervenção efetuadas, disse que “mal estará o PSD quando precisar que o PS lhe dê 

conselhos nos assuntos que trata”. Informou ainda que a sua intervenção não era referente a 

propostas, mas sim a chamadas de atenção e pedidos de esclarecimento. -----------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referindo-se ao Mapa referente ao direito de 

oposição referente ao Orçamento Municipal lamentou que os membros da Assembleia 

Municipal tivessem apenas recebido aquele documento na própria reunião e apelou para que 

fosse enviado atempadamente pois o seu conteúdo poderia influenciar o sentido de voto no 

Orçamento Municipal. Considerou ainda que face ao resultado positivo das propostas 

apresentadas pelo Partido Socialista naquele documento, os respetivos eleitos eram obrigados a 

votar a favor do Orçamento Municipal. Por outro lado, lamentou que das cinco propostas 

apresentadas pelo Bloco de Esquerda apenas a proposta sobre “campanha de sensibilização 

para o uso racional da água” tivesse obtido uma resposta positiva. Relativamente às quatro 

propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda que não foram “adotadas”, lamentou que na 

“transmissão online e em direto das sessões da Assembleia Municipal” continuassem a 

apresentar “desculpas” para sua não concretização; quanto à proposta de “livros de fichas/ 

cadernos de atividades gratuitos para os alunos de todos os níveis de ensino” considerou que 

não tinha sido considerada por questões políticas, tendo em conta às várias tentativas que já 

efetuou para a sua aceitação; a proposta referente aos “Pólos da Biblioteca Municipal” tem nas 

observações para a sua não-aceitação que “Está a decorrer o estudo e orçamentação”, pelo que 

iria estar atento a esse facto. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, relembrou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal na última 

reunião da Assembleia Municipal tinha informado que iriam abrir um concurso para um 

número considerável de assistentes operacionais. Nessa conformidade, perguntou o que era 
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considerado “número considerável” e como tinham chegado a esse número. ------------------------  

 ---------- Lamentou a que a questão da transferência de competências para os municípios, 

designadamente na Educação, comece a “servir para algum tipo de desculpa ou não tomada de 

decisão” quer pelos atuais autarcas quer pelos sucessores. ---------------------------------------------     

 ---------- Solicitou ainda o ponto de situação sobre o processo relativo às “salas de aula do 

futuro” em Colos e sobre o “transporte a pedido”. -------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, considerou que a generalidade daquele Orçamento Municipal representava 

o que tem vindo a ser a gestão do Partido Socialista nos últimos anos, baseada em “empurrar 

para o ano seguinte as obras que só vão andando no papel” e exemplificou esse facto com o 

estado das intervenções referentes aos equipamentos desportivos e o recinto de feira em Colos, 

e a Fábrica em Sabóia, bem como a morosidade na concretização dos Centros escolares de são 

Teotónio e de São Luís, que no seu entendimento o atraso não era referente apenas pela 

contingência dos concursos desertos ou as falências dos empreiteiros. -------------------------------  

 ---------- Considerou ainda no que se refere ao “transporte escolar” considerou que os alunos do 

concelho ficariam “melhor servidos” se o serviço prestado fosse exclusivamente municipal. ----  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que, relativamente ao debate naquela sessão sobre a 

aceitação ou não das propostas apresentadas em sede de direito de oposição na elaboração do 

Orçamento Municipal, reforçava a assertividade da Coligação Democrática Unitária não 

participar nas reuniões realizadas naquele âmbito. Considerou também que as duas propostas 

apresentadas pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária, aprovadas na reunião anterior, 

não teriam obtido um resultado positivo se o tivessem efetuado em sede de direito de oposição. 

Considerou ainda que o Mapa do Direito de Oposição do Orçamento Municipal parecia “uma 

geringonça PSD e PS à la Odemira” e tinha a mesma curiosidade em saber como o Partido 

Social Democrata iria votar o Orçamento. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentou a justificação para a não adoção da proposta sobre a “transmissão online e 
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em direto das sessões da Assembleia Municipal”, apontando a sua concretização para o ano 

dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois. Nesta conformidade questionou se seria concretizada 

antes ou depois das eleições. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, chamou a atenção para o facto de a Coligação Democrática Unitária não 

ter sido a única força política que não esteve presente na reunião e não apresentou qualquer 

proposta, pois constatava-se que o “CDS” também não o fez. ------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que lamentou que o Senhor Dário Guerreiro 

apenas se tivesse referido nas propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata que já 

estavam efetuadas, não se referindo às outras apresentadas que não tinham sido aceites. Referiu 

ainda que entendia a justificação apresentada para a morosidade de alguns concursos, mas só a 

conseguia aplicar a projetos com alguma dimensão quer de trabalhos quer de volume de 

encargos. Porém não conseguia relacionar aquela justificação a obras como a beneficiação do 

Jardim de Infância do Cavaleiro, cuja empreitada tem um período temporal de dois mil e 

dezasseis a dois mil e vinte, no valor de cerca de seis mil euros. ---------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que a Nota Introdutória do Orçamento Municipal estava mencionado 

que o foco era nas pessoas e nas ações que promovessem o desenvolvimento regional e a 

redução das assimetrias, no entanto, desde o ano de dois mil e dezassete não vinha mencionado 

qualquer investimento em eletrificações rurais, quando ainda existiam falhas significativas em 

Fitos e entre as Pereiras e o limite do concelho. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, perguntou se ainda estava prevista a concretização da estrada que ligava 

as Pereiras ao IC1, bem como a continuidade da estrada de Santa Clara-a-Velha para a 

Barragem de Santa Clara. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou insuficiente a verba prevista em 

Orçamento Municipal para investimento e estratégias relativas ao Ambiente. Referiu ainda que 

até o próprio site municipal refletia aquela situação, pois restringia-se apenas às suas 
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obrigações indispensáveis relativas aos resíduos sólidos urbanos e indicava um link que remetia 

para o Plano “ClimAdaPT.Local” que era vago na concretização. ------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que era uma prática 

pouco comum em outras Autarquias efetuar o Direito de Oposição como o Município de 

Odemira faz e, bem assim, referiu que o Mapa de apreciação do Direito de Oposição referente 

ao Orçamento Municipal 2020 tinha como objetivo uma melhor análise e cruzamento das 

propostas apresentadas. Informou ainda que algumas propostas continham a menção de 

“adotada” embora não tivessem ainda diretamente vertidas no Orçamento, porque eram 

referentes a questões transversais, de âmbito mais genérico e que em parte já constavam com 

competências em curso. Reconheceu o atraso na entrega daquele documento e comprometeu-se 

no próximo ano a apresentá-lo com pelo menos três dias de antecedência relativamente à 

aprovação do Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal rejeitou categoricamente a opinião da 

Coligação Democrática Unitária em relação à reunião do Direito de Oposição referente ao 

Orçamento Municipal, porque nessa reunião os temas são debatidos e por vezes alteradas/ 

corrigidas propostas nas Grandes Opções do Plano (GOP). --------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao concurso de assistentes operacionais informou que estava prevista a 

contratação no próximo ano de dezanove pessoas, entre auxiliares e animadores. Em relação à 

proposta para os transportes escolares serem efetuados pelo Município de Odemira, referiu que 

face às condicionantes atuais seria muito complicado implementar aquela proposta, 

designadamente pela dificuldade de contratarem mão-de-obra para desempenharem tarefas 

públicas e pela necessidade de terem uma frota considerável, capaz de assegurar o serviço e 

colmatar as faltas por avarias de veículos. Ainda sobre esta questão informou que o facto de o 

serviço prestado ser público ou privado não era o mais relevante, pois considerava que a 

escolha deveria recair sobre a melhor opção, mais económica e mais eficiente. Referindo-se aos 
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transportes escolares no Município de Odemira, agradeceu o trabalho colaborativo 

desenvolvido pelas Juntas de Freguesia, reconhecendo as dificuldades relativas a carências de 

viaturas, face ao elevado desgaste das mesmas, pelo que em sede de revisão do Orçamento 

Municipal iriam equacionar uma forma de colaboração nesse sentido. --------------------------------  

 ----------- Em relação à ligação modal, referiu que estavam a analisar a proposta quanto à forma 

de execução (pelo Município ou serviço exterior) e era pretensão implementa-la durante o 

próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere à transmissão online das sessões da Assembleia Municipal referiu 

que na próxima sessão traria uma resposta mais concreta quanto a datas para possível 

implementação, até porque em termos informáticos/ técnicos já tinham efetuado alguma 

progressão, prevendo que no primeiro semestre do próximo ano estariam reunidas as condições 

para proceder ao início das transmissões. Informou ainda que o Encarregado de Proteção de 

Dados do Município de Odemira estava a analisar essa situação. Questionou a insistência por 

parte dos proponentes daquela proposta, como forma de “levar a palavra de muitos além”, no 

entanto considerou que poderiam as transmissões ter um efeito contrário, designadamente na 

contenção do uso da palavra e postura durante as sessões. ----------------------------------------------  

 -----------  Por último, informou que o investimento municipal na área do Ambiente não estava 

apenas numa rubrica, uma vez que uma parte significativa estava a ser executada por entidades 

participadas pelo Município de Odemira (AMAGRA, AMGAP e AMBILITAL) e a outra parte 

estava diluída no Orçamento, no qual existiam verbas para investir na área de Educação 

Ambiental, mas também em outros investimentos que contribuíam igualmente para a melhoria 

Ambiental, dando como exemplo o aluguer de viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, 

aprovado pelos órgãos municipais. Disse ainda que a AMAGRA iria avançar também com uma 

campanha de sensibilização ambiental e, bem assim, que estava previsto no Orçamento a 

realização, no próximo ano, de uma campanha de sensibilização para a economia da água. -------  
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 ---------- Quanto a eletrificação rural, informou que tinham efetuado o levantamento das áreas 

que ainda não estavam eletrificadas, designadamente nas freguesias de Santa Clara-a-Velha, 

São Martinho das Amoreiras e Luzianes-Gare, com vista a estabelecerem protocolos com a 

EDP. Em relação à estrada municipal mil cento e noventa e um informou que não estava 

prevista em orçamento e não tinha financiamento comunitário, pelo que seria uma intervenção 

a ter em consideração no futuro, uma vez que no momento, devido aos elevados investimentos 

necessários na conservação e manutenção da rede viária existentes no concelho, não seria 

possível essa concretização. Informou ainda que a continuidade da estrada nacional de Santa 

Clara-a-Velha para a Barragem de Santa Clara, nunca foi alvo do desenvolvimento de um 

projeto, apesar de ter um traçado qualitativo, constante no Mapa de Estradas nos anos sessenta/ 

setenta. -    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, informou que iria junto dos serviços verificar o ponto de situação da proposta 

referente às “Salas do Futuro em Colos”. ------------------------------------------------------------------    

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

tinha quatro membros inscritos para intervir sobre aquele ponto, mas relembrou que eram vinte 

e três horas e vinte minutos e ainda estavam a debater o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos. 

Nessa conformidade, questionou se realmente as questões que tinham para colocar eram 

essenciais e se pretendiam continuar a debater aquele ponto, tendo os membros inscritos 

informado que pretendiam intervir. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que realçou o facto de os serviços municipais 

terem estado a analisar/ trabalhar, desde o dia em que foi apresentada a proposta pelos eleitos 

do Bloco de Esquerda e da Coligação Democrática Unitária, a possibilidade de se efetuar a 

transmissão online das sessões e, bem assim, relembrou que tinha referido, quando foi 

apresentada a proposta, que não a sua implementação não poderia ser efetuada “de um dia para 

o outro”, pois era necessário preparar os serviços e ter orçamentos. Relembrou ainda que na 
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altura também alvitrou a possibilidade de se efetuar a transmissão das reuniões da Câmara 

Municipal, justificando que se tratavam de Órgãos do mesmo Município e a finalidade era a 

mesma, ou seja a transparência e levar ao conhecimento dos munícipes o que era debatido nas 

reuniões.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que, relativamente à pergunta efetuada pela Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal, referiu que obviamente as questões dos membros eram 

importantes e relembrou que, em momento algum, ao longo do discurso do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a Senhora Presidente da Assembleia Municipal fez a mesma questão. -----   

 ----------- Seguidamente, reforçou a opinião que os eleitos da Coligação Democrática Unitária 

tinham relativamente às reuniões do direito de oposição do Orçamento Municipal, 

designadamente quanto à utilidade das mesmas. Informou ainda que a Coligação Democrática 

Unitária estava representada nas reuniões do Executivo Municipal, que reunia quinzenalmente, 

pelo que entendiam que era na Assembleia Municipal o espaço de proposta e de debate político 

e que as reuniões do direito de oposição “esvaziavam” este Órgão. -----------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que na primeira reunião da presente sessão ordinária tinha ficado 

provada a utilidade das reuniões do direito de oposição, já que as propostas apresentadas pela 

Coligação Democrática Unitária e aprovadas na última sessão, não teriam sido aceites se 

tivessem sido apresentadas no âmbito do direito de oposição. ------------------------------------------    

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

intervenção do Senhor Nuno Góis, informou como responsável por dirigir os trabalhos das 

sessões tinha a legitimidade de alertar os membros da Assembleia Municipal para o facto de 

estarem há duas horas e meia a debater o primeiro ponto da Ordem do Dia, sem prejuízo da 

importância do mesmo, pelo que considerou que a sua pergunta não tinha sido ofensiva. 

Relembrou ainda que o Senhor Nuno Góis já tinha usado o direito da palavra sobre aquele 

assunto e que as intervenções provocavam a resposta do Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que saúdou a notícia da transmissão das sessões da 

Assembleia Municipal e salientou o facto “de notar uma certa insinuação de que haveria 

alguma alteração de comportamento, porque passavam a ser transmitidas as sessões”, situação 

que nunca foi colocada em causa, pois consideravam que o importante era a transmissão mais 

eficaz do que se passava nas sessões. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que a sua intervenção não era no 

sentido de não se fazer a transmissão, mas sim de refletirem sobre todos critérios em que essa 

transmissão seria efetuada. Por último, considerou que as reuniões do direito de oposição não 

esgotavam o debate na Assembleia Municipal, e independentemente da posição da Coligação 

Democrática Unitária quanto à participação naquelas reuniões, iria manter o mesmo modelo 

quer por questões legais, quer por princípios de participação democráticos e de transparência do 

processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta de Orçamento e 

as Grandes Opções do Plano de 2020, a qual foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos contra dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, quando estavam presentes vinte e quatro membros da Assembleia Municipal. -------  

 ---------- Seguidamente, interrompeu a sessão para um intervalo de quinze minutos, nos termos 

da alínea a) do número dois do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de 

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

 ---------- Depois de verificado o quórum retomaram-se os trabalhos. ---------------------------------  

 ---------- 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: Foi presente o assunto que seguidamente se transcreve 
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e que ficará arquivado no maço de documentos desta reunião: -----------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0651-2019 - POSIÇÃO CONJUNTA DOS MUNICÍPIOS DE 

ALJEZUR E ODEMIRA - PUBLICAÇÃO E EFEITOS DA RESOLUÇÃO DE CONSELHO DE 

MINISTROS (RCM) N.º179/2019 ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Posição conjunta dos Municípios de Aljezur e Odemira, relativamente à 

publicação e efeitos da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº 179/2019, que 

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- "Publicação e Efeitos da Resolução de Conselho de Ministros (RCM) nº 179/2019 - 

Posição conjunta dos Municípios de Aljezur e Odemira -------------------------------------------------  

 ----------- Na última década a atividade agrícola no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina (PNSACV) intensificou-se, tendo como base o crescimento acentuado da 

produção de pequenos frutos e, em consequência, a necessidade de mão-de-obra na ordem dos 

10 trabalhadores por hectare de produção, o que se traduziu num afluxo migratório sem 

precedentes na região, lotando o alojamento disponível em venda ou arrendamento. ---------------  

 ----------- Resultando da interpretação da alínea b) do nº 5 do artigo 46.º do Plano de 

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

onde se pode ler...”nas áreas agrícolas são autorizadas...construções para alojamento de 

trabalhadores agrícolas temporários, nos casos em que a sazonalidade das produções o 

justifique, obedecendo às seguintes características: ------------------------------------------------------  

 ----------- i) Estejam tipificadas como construções amovíveis ou ligeiras;  ----------------------------  

 ----------- ii) Sejam objeto de compromisso escrito entre a empresa responsável pela exploração 

agrícola, a entidade concessionária do Perímetro de Rega do Mira e o ICNB, I. P., que ateste da 

sua necessidade e do período de utilização necessário, findo o qual deverão ser objeto de 

remoção”, alguns empresários agrícolas instalaram alojamento provisório nas suas quintas 

agrícolas, sem prévio acordo assinado entre as partes. ---------------------------------------------------  
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 ---------- Em Maio de 2017, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (IGAMAOT) produziu relatório de Inspeção realizado entre 2016 e 

2017, à atividade agrícola praticada no Perímetro de Rega do Mira (PRMira), identificando 

vários situações de incumprimento às normas do POPNSACV e algumas indefinições, 

remetendo-o às entidades competentes. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- No referido relatório, homologado em 5 de Julho de 2018, no qual se pode ler “que a 

área ocupada por estufas no PRM é de apenas 159 ha, valor que se encontra ainda muito longe 

de atingir o limite imposto pelo Plano de Ordenamento do PNSACV (30% de 12.0000 ha)”, a 

IGAMAOT recomenda 25 ações que urge promover. ---------------------------------------------------  

 ---------- Em sequência, o Governo da República produziu o Despacho n.º 7675/2018, de 10 de 

agosto, publicado em Diário da República (DR), criando um grupo de trabalho designado 

“GTMira”, determinando que no prazo de 90 dias, o GTMira coordenado pela Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), produzisse um Relatório 

que deveria dar resposta às seguintes questões:-----------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Alojamento para trabalhadores agrícolas (permanentes e temporários);----------------  

 ---------- 2. Compatibilização dos valores Naturais constantes no PNSACV e Rede Natura 

2000, bem como as relativas aos regimes hídricos, ponderando uma eventual revisão da 

delimitação do PRMira e ou área do PNSACV; ----------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Clarificação de definições, regras e conceitos no âmbito da atividade agrícola no 

PRMira.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 12 de novembro de 2018 o GTMira deu por concluídos os trabalhos, tendo a 

CCDR Alentejo remetido ao Governo o Relatório Final, do qual constam propostas no âmbito 

do Despacho Governamental, a todas as questões formuladas das quais se destacam: -------------  

 ----------  - O conceito de Estufa deve ter como base a interpretação constante da Informação da 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. (DGADR) nº 
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308/411/DSTAR/DOER/2016, de 15 de abril de 2016, produzida por esta entidade no âmbito 

da revisão de vários Planos Diretores Municipais (PDM), ou seja, Estufas são todas as 

produções cobertas; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - O limite máximo de instalação de produções cobertas no PRMira em Parque 

Natural não deve exceder 30% da área total do PRMira, limite este que consta da alínea x)-nº3 

do artigo 46.º do POPNSACV; ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A instalação de alojamento nas quintas agrícolas não deve exceder os 150 

trabalhadores por quinta, com um limite global de 3.000 trabalhadores até à reavaliação da 

situação, devendo ser previamente autorizado pelas entidades, incluindo o município local, de 

acordo com um modelo tipo – Instalações de Alojamento Temporário Amoveis (IATA); ---------  

 -----------  - A adoção de um conjunto de limites mínimos de distanciamento dos alojamentos 

aos aglomerados urbanos (1000 m), entre Quintas com núcleos de alojamento (1000m), à orla 

costeira (1000 m), entre outras; ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Os limites do PRMira não devem ser alterados, entendendo-se que a atual ocupação 

de 65% por atividade agrícola, descoberta (50%) e coberta (15%), no PRMira, ainda 

disponibilizam 45% para novas utilizações; ---------------------------------------------------------------  

 -----------  - Medidas de proteção ambiental e paisagística. ----------------------------------------------  

 ----------- Em 24 de outubro de 2019, foi publicada em DR a RCM nº 179/2019, determinando: -  

 -----------  - A interpretação do conceito de estufa no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 

concluindo-se que Estufins, Túneis e Túneis Elevados “não são estufas” (caso único no País), 

tendo esta interpretação como objetivo continuar a contornar o disposto na subalínea vi), da 

alínea o), do n.º3 do artigo 46.º do POPNSACV, que dispõe; “Para qualquer exploração 

agrícola desta natureza, o total de áreas livres de estufas deve ser pelo menos igual a` área total 

ocupada pelas estufas, podendo essas áreas livres ser cultivadas...”, e desta forma continuar a 

densificar as áreas cobertas nas explorações agrícolas, pois desta forma é aplicável a obrigação 
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de deixar apenas livre 20% da área total, que geralmente são ocupadas com caminhos e 

instalações de apoio;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Assumir a adoção “excecional” do conceito de estufas (excluindo Estufins, Túneis e 

Túneis Elevados) o que na prática se traduz pela não existência de estufas na área de PNSACV, 

situação surrealista face ao cenário atualmente existente; -----------------------------------------------  

 ----------  - A alteração dos limites máximos de produções cobertas no PRMira em PNSACV, 

que globalmente passam de 30% para 40%; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - A possibilidade de instalação de Alojamento Temporário (até ao máximo de 10 

anos), nas explorações agrícolas (situação que permite a proprietários de pequenas parcelas no 

PNSACV alegar o direito a alojar trabalhadores nessa parcela mesmo que as restantes áreas da 

sua exploração se localizem em qualquer outra região do País); ---------------------------------------  

 ----------  - A obrigação de legalização das instalações atualmente existentes, no prazo máximo 

de 6 meses, com base no IATA; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A obrigação de incluir os municípios no processo de autorização de alojamento 

temporário; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A adoção de limites máximos por exploração, de 200, 300 e 400 trabalhadores para 

explorações agrícolas em produção, com mais de 10 ha, mais de 20 ha e mais de 50 ha, 

respetivamente; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A constituição de caução prévia à instalação de IATA; -----------------------------------  

 ----------  - A alteração dos limites do PRMira tendo por base a necessidade do seu alargamento 

para acomodar as áreas a compensar atualmente incluídas nos perímetros urbanos e outras 

condicionadas pela existência de valores ambientais a proteger no âmbito da Rede Natura2000;  

 ----------  - Que sejam as entidades DGADR e Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF) os responsáveis únicos por identificar (no prazo de 3 meses) as áreas a excluir 

ao PRMira, bem como no interior dos Perímetros urbanos, devendo estas elaborar proposta de 
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novas áreas a compensar, numa faixa de 2 Km no exterior dos atuais limites do PRMira; ---------  

 -----------  - Determinar a constituição de um novo Grupo de Trabalho (no prazo de 6 meses), 

que deverá identificar e propor um programa de ação integrada para o PRMira, focado em 4 

eixos de atuação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste contexto, atento o histórico deste já longo processo, a coexistência de 

instrumentos de planeamento de ordenamento e planeamento regional e local (Plano Regional 

de Ordenamento do Território (PROT) e PDM), as servidões e restrições (Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN)), os compromissos nacionais 

(POPNSACV e Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)) e europeus (Rede Natura 

2000), os municípios de Aljezur e Odemira, cujos territórios, em parte, integram o PRMira 

(perfazendo a sua totalidade), fazem saber: ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Participaram de forma construtiva numa solução equilibrada entre a atividade 

agrícola e a salvaguarda dos valores ambientais presentes no território, alguns com estatuto de 

proteção europeia; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Estiveram e estão de boa-fé, e a todo o tempo disponíveis para um processo de 

concertação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Lamentam que após o Relatório não mais tenham sido convocados para qualquer 

outra reunião de trabalho sobre a matéria em apreço; ----------------------------------------------------  

 ----------- 4. Foram desconhecedores do conteúdo da RCM até à sua publicação;--------------------  

 ----------- 5. Lamentam que a generalidade das suas propostas não tenham sido adotadas na 

presente resolução; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Estão preocupados com os efeitos práticos decorrentes da presente RCM que 

permite a continuada densificação de culturas protegidas e consequente pressão social na área 

do PNSACV; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Reafirmam que não são contra a atividade empresarial agrícola ou qualquer outra, 
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desde que estas se enquadrem nos modelos de desenvolvimento constantes dos PROT, PDM 

locais, bem como nos objetivos e regras do PNSACV;--------------------------------------------------  

 ---------- 8. Defenderam e continuarão a defender a diversidade e sustentabilidade das 

atividades locais em harmonia com os valores paisagísticos e ambientais presentes; --------------  

 ---------- 9. Consideram que a agricultura “protegida” e o alojamento temporário nas 

explorações agrícolas deve ter limites e controlo no PNSACV; ---------------------------------------  

 ---------- 10. Consideram um imperativo não acrescer nos limites fixados até então para a 

agricultura protegida no PNSACV e que devem ser fixados limites globais ao alojamento 

temporário nas explorações; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 11. Consideram que as parcelas do PRMira a excluir dos Perímetros Urbanos devem 

ter a prévia concordância dos seus proprietários; ---------------------------------------------------------  

 ---------- 12. Consideram que as parcelas do PRMira a excluir dos Perímetros Urbanos fora do 

PNSACV devem permanecer fora dos limites deste; ----------------------------------------------------  

 ---------- 13. Rejeitam qualquer responsabilidade nos projetos e obras a realizar para desvio de 

infraestruturas nos perímetros urbanos decorrentes da exclusão pela compensação determinada 

na presente RCM; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 14. Não abdicam das suas competências próprias e delegadas que continuarão a 

exercer com base nos princípios que vêm defendo para esta região e para os seus concelhos. ----  

 ---------- 2019.11.13 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur ------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira". --------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para conhecimento e apreciação. ---------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, solidarizar-se com a tomada de posição dos Presidentes da Câmara Municipal 

de Odemira e da Câmara Municipal de Aljezur. Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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Posição que seguidamente se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------  

 ----------- “POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA RELATIVA À RCM N.º 

179/2019 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira solidariza-se com a tomada de posição dos 

Presidentes de Câmara Municipal de Odemira e Câmara Municipal de Aljezur e pede a 

suspensão imediata e a revisão da Resolução do Conselho de Ministros n.º 179/2019 até à 

concretização das principais e urgentes ações constantes no ponto IV da Posição Unânime da 

Câmara Municipal de Odemira de 08 de novembro de 2018, designadamente: ----------------------  

 -----------  - Aumentar a capacidade de resposta dos serviços de atendimento públicos, 

designadamente os serviços de finanças, de segurança social, de emprego e justiça; ---------------  

 -----------  - Maior presença no território de serviços públicos não sediados em Odemira, como 

são bom exemplo a Autoridade para as Condições de Trabalho, Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Agência Portuguesa do Ambiente; --  

 -----------  - Reforçar os serviços técnicos de segurança social, atualmente sem técnicos 

superiores em permanência; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Investimento nas infraestruturas e serviços de urgência médica e no reforço do 

pessoal médico e técnicos de saúde; ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Criação de programas específicos de acompanhamento médico e de planeamento 

familiar junto dos trabalhadores migrantes; ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Aumentar a capacidade de resposta local do atendimento, serviços técnicos e de 

fiscalização do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas; -------------------------------------  

 -----------  - Reforço dos efetivos das forças de segurança e investimento nas infraestruturas e 

equipamentos de suporte; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Maior articulação entre entidades públicas, designadamente na disponibilização de 

dados para melhor diagnóstico e consequente plano de ação; -------------------------------------------  
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 ----------  - Avaliação, pelas entidades competentes, da resiliência de abastecimento da 

Albufeira de Santa Clara em face do novo paradigma das alterações climáticas, perante os mais 

baixos níveis de armazenamento de sempre e do aumento exponencial do consumo de água 

para abastecimento do sector mineiro, regadio e público; -----------------------------------------------  

 ----------  - Investimento claro na beneficiação das vias rodoviárias nacionais e disponibilização 

de mecanismo de financiamento para a beneficiação das vias rodoviárias municipais; ------------  

 ----------  - Criação e financiamento de uma rede de transportes públicos que responda às atuais 

necessidades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Reforço da fiscalização, por parte das entidades de saúde pública, por forma a 

melhorar as condições de habitabilidade e controlar a sobrelotação de habitações; -----------------  

 ----------  - Disponibilização de mecanismo de financiamento à reabilitação de edifícios para 

colocação no mercado de arrendamento jovem; ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Concessão de um Contrato Local de Desenvolvimento Social, adequando os seus 

atuais objetivos a esta nova realidade crescente, por forma a trabalhar designadamente o 

acolhimento, a integração, a habitabilidade, a participação cívica, a aprendizagem da língua 

portuguesa, a prevenção rodoviária e projetos de promoção e educação ambiental; ----------------  

 ----------  - Aumento da estrutura docente para alargamento da flexibilização dos currículos 

escolares, designadamente na aprendizagem do Português, língua não materna. --------------------  

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

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

 ----------  - Primeiro Ministro --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro do Ambiente e da Ação Climática -------------------------------------------------  

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

 ----------  - Ministra da Saúde -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Educação ---------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Ministra da Agricultura -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ----------------------------------  

 -----------  - Secretária de Estado do Ambiente -------------------------------------------------------------  

 -----------  - Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento 

do Território ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Secretário de Estado das Infraestruturas ------------------------------------------------------  

 -----------  - Secretária de Estado para a Integração e as Migrações -------------------------------------  

 -----------  - Todos os Grupos Parlamentares ---------------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, I.P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Diretora do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve -------  

 ----------- - Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMAL -----------------------------------------  

 -----------  - Presidente do Conselho Intermunicipal da AMAL -----------------------------------------  

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

 ----------- - Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve ---  

 -----------  - Diretora do Centro Distrital da Segurança Social -------------------------------------------  

 -----------  - Delegado Regional do Alentejo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional  

 -----------  - Diretor Regional da APA – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P ----------------------  

 -----------  - Inspetora-Geral da ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho ------------------  

 -----------  - Diretora Nacional do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras -----------------------  

 -----------  - Presidente do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal -------------  

 -----------  - Diretor Executivo da Associação de Beneficiários do Mira -------------------------------  

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

 -----------  - Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Aljezur ---------------  

 -----------  - Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Vila do Bispo -------  
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 ----------  - Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Sines -----------------  

 ----------  - Presidente da Direção da ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável ---------  

 ----------  - Presidente da Direção da Quercus ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Liga para a Proteção da Natureza --------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Direção da GEOTA - Grupo de -Estudos de Ordenamento do 

Território e Ambiente -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Paços do Concelho, 21 de novembro de 2019 -------------------------------------------------  

 ---------- O Executivo Municipal”. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Pedro Gonçalves iniciou a sua intervenção fazendo referência ao poema de 

José Mário Branco, “FMI” - Fundo Monetário Internacional. ------------------------------------------  

 ---------- “FMI -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Mário Branco ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cachucho não é coisa que me traga a mim -----------------------------------------------------  

 ---------- Mais novidade do que lagostim. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Nariz que reconhece o cheiro do pilim ---------------------------------------------------------  

 ---------- Distingue bem o Mortimore do Meirim. --------------------------------------------------------  

 ---------- A produtividade, ora aí está, quer dizer ---------------------------------------------------------  

 ---------- Há tanto nesta terra que ainda está por fazer. --------------------------------------------------  

 ---------- Entrar por aí a dentro, analisar, e então ---------------------------------------------------------  

 ---------- Do meu “attaché case” sai a solução! -----------------------------------------------------------  

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

 ---------- FMI não há desgraça que não faça o FMI ------------------------------------------------------  

 ---------- FMI o bombástico de plástico para si -----------------------------------------------------------  

 ---------- FMI não há força que retorça o FMI”. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu que o assunto em debate era político e existiam “fantasmas” que perduravam, 
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designadamente “o fantasma do Cavaquismo” e relembrou que aquela questão agrícola tinha 

começado nos anos noventa com o Thierry Roussel. Referiu ainda que, pese embora os vinte 

anos de poder autárquico do Partido Socialista, da existência de Deputados do Partido 

Socialista e de um Vogal Executivo no Alentejo 2020, na Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), da existência de Governos “da 

mesma cor”, não houve qualquer mais-valia para o concelho de Odemira e, inclusivamente, um 

Ministro do Governo do Partido Socialista tinha sido um dos grandes responsáveis pelo 

problema que estavam hoje a debater. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se às intervenções do público na última reunião da Assembleia Municipal, 

disse que “uma militante do BE” tinha questionado o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

se, naquela matéria, estava disposto a seguir os mesmos trâmites que levaram à suspensão da 

prospeção e exploração de petróleo ao largo da costa. Nessa conformidade, perguntou ao 

Presidente da Câmara Municipal se equacionava levar o assunto para tribunal. ---------------------  

  ---------- Seguidamente, apelou aos Delegados do Município de Odemira que vão participar no 

Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses para manifestarem as 

preocupações sentidas pelos eleitos e população do concelho de Odemira relativas à Resolução 

do Conselho de Ministros. Informou ainda que no dia vinte e nove de novembro iria se realizar 

em Odemira uma greve climática estudantil, a par da greve nacional, que reforçava o 

descontentamento em relação àquele documento e, bem assim, relembrou que um cidadão do 

concelho de Odemira já tinha solicitado ao Ministério Público que o representasse numa 

providência cautelar para suspensão da Resolução do Conselho de Ministros. ----------------------  

 ----------- Considerou que a Resolução do Conselho de Ministros tinha sido elaborada a pedido 

dos agricultores e fez alusão à expressão “meter a raposa a cuidar do galinheiro”. Referiu que 

não pretendiam acabar com a agricultura no concelho de Odemira, mas deviam existir limites, 

porque “o dinheiro não valia tudo”. -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Lamentou que o Relatório Final do Grupo de Trabalho do Mira não refletisse as 

posições da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, ou as matérias que estavam 

enumeradas no Relatório do IGAMAOT. Realçou o facto de na Resolução do Conselho de 

Ministros constar a existência de “270 alojamentos precários nas explorações agrícolas”, sem 

enquadramento legal, dimensões adequadas ou condições de higiene e conforto, e 

estranhamente só por essa via tinha surgido aquele número, porque até então as autoridades 

vinham manifestando total desconhecimento do assunto, no entanto, agora os alojamentos 

seriam legalizados “num passo de mágica”. Lamentou ainda que em toda a extensão do texto da 

Resolução do Conselho de Ministros existisse apenas uma linha a fazer referência à 

necessidade de se reforças as infraestruturas e serviços públicos e não adiantam qualquer tipo 

de solução para as questões de saúde, educação, segurança, rede viária, esgotamento 

habitacional, entre outras. Alertou para o facto de ainda não se ter conhecimento dos impactos 

que o modelo proposto na Resolução do Conselho de Ministros poderá ter em relação aos 

aspetos ecológicos e ambientais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Manifestou também a sua preocupação relativamente à reserva de água na Barragem 

de Santa Clara que já estava a quarenta e sete por cento e a ser bombada e, por esse facto, 

questionou se existia algum plano de contingência e que medidas estavam a ser tomadas pelo 

Município de Odemira quanto ao eminente esgotamento da barragem. ------------------------------  

 ---------- Por último, referindo-se à proposta aprovada na semana anterior na reunião daquele 

órgão sobre a “Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)”, disse não entender os receios do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal em especificar a atividade a ser avaliada no concelho, 

uma vez que já o tinham feito quando realizaram uma sessão extraordinária e criaram um grupo 

de trabalho sobre o tema. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último disse: “Somos nós os Odemirenses, os Alentejanos, os atores no território e 

somos nós que temos de dizer que há que parar. Que tem avondo!” Disse ainda: “Esperamos 
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que no fim deste filme todo e nós sabemos os tempos da Justiça que daqui a três ou quatro 

anos, não nos entre aqui a Justiça com o um qualquer Manuel Pinho ou Armado Vara.” ----------  

 ----------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro que referindo-se às afirmações efetuadas pelo 

Senhor Pedro Gonçalves, em relação à postura do Partido Socialista sobre aquele tema, disse 

que independentemente de existir “um PS nacional, o PS local pode tomar uma posição 

diferente, porque a democracia permitia isso”. Seguidamente, solicitou que o Bloco de 

Esquerda também clarificasse perante à Assembleia Municipal qual a sua posição, uma vez que 

parecia existir “2 BE´s locais, onde há um que diz «estufas é para acabar» e outro que tem uma 

postura ligeiramente mais equilibrada que aprova documentos em conjunto com partidos 

representados na Assembleia Municipal incluído o PS. E depois ainda tinham um terceiro BE 

em que a Catarina Martins diz abertamente à frente de todos que «temos de ponderar, encontrar 

equilíbrio entre o ambiente e a produção agrícola»”. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que nos últimos anos o Partido Socialista tem sido Governo com o 

apoio do Bloco de Esquerda e da Coligação Democrática Unitária e, por esse motivo, 

manifestou o seu descontentamento por ouvir constantemente na Assembleia Municipal o que o 

“PS Odemira é um boneco do Governo PS”. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que ninguém em nome do Bloco de 

Esquerda tinha falado em acabar com as estufas ou com a agricultura em Odemira, mas sim na 

necessidade de existirem equilíbrios. Referiu ainda que a posição do Bloco de Esquerda sobre 

aquele assunto tem sido no sentido de troná-lo mediático, transformá-lo numa dimensão 

nacional, para que seja debatido ao máximo. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que questionou o facto de o “PS Odemira tentar sempre 

fingir que não tem nada a ver com o PS Nacional”, porque ao terem o cartão do mesmo partido 

eram “PS”. Quanto à posição do Bloco de Esquerda, concordou quando foi referido da possível 

existência de dois “BE Locais e um BE Nacional”, ou seja, um que pretende a revogação da 
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Resolução do Conselho de Ministros, outro na Assembleia Municipal que fala na suspensão e 

reavaliação daquele documento e outro que compareceu na manifestação no Zmar e num 

debate, representado na pessoa da Fátima Teixeira, que fala em reconverter tudo o que é 

plástico no concelho de Odemira. Revelou ainda que a Senhora Fátima Teixeira tinha referido 

numa entrevista que se “o PS, o PCP e o PSD não estavam naquela manifestação no Zmar é 

porque tinham algo a esconder”, afirmação que lamenta tendo em conta a posição conjunta que 

os partidos representados na Assembleia Municipal tiveram em relação aquela matéria. ----------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que disse o seguinte: “Não posso deixar de 

salientar que hoje pelo terceiro ano consecutivo Portugal ganhou o prémio de melhor destino 

Turístico do Mundo. Temos de falar também do Turismo que temos construído no Alentejo e 

no concelho de Odemira, e que tem sido uma referência em muitos fóruns, não só por parte de 

governantes, mas muito especialmente por parte do Presidente da Entidade Regional de 

Turismo, que diz que Odemira tem feito um caminho de referência nestes últimos vinte anos. 

Nisto inclui-se os empresários do setor, as associações e muito especialmente o Município de 

Odemira.” Manifestou o seu acordo quando o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu 

que era importante ter um território equilibrado e, bem assim, referiu que para atingir aquele 

fim não podiam por em causa o caminho que se tem vindo a construir no concelho de Odemira, 

facto que considerava estar a ocorrer devido ao trajeto que tem vindo a ser traçado pela 

agricultura, sob forte influência da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e de 

empresários que operavam no território. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relembrou que numa sessão da Assembleia Municipal foi comunicado que o número 

de atestados de residência numa freguesia do concelho já era superior ao número de residentes 

ou de eleitores, o que constituía, no seu entender, um problema de identidade territorial que 

influenciaria também a procura do território por parte dos turistas. -----------------------------------  

 ---------- Considerou também que a Resolução do Conselho de Ministros, ao permitir um 
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aumento da área de estruturas cobertas, irá trazer “mais plástico” para o concelho, com graves 

impactos na paisagem, no turismo e no ambiente, designadamente na salvaguarda dos valores 

naturais do litoral, que foi alvo de financiamentos comunitários. --------------------------------------  

 ----------- Por último, relembrou que os Órgãos Autárquicos dos Municípios de Odemira e de 

Aljezur já tinham tomado posições sobre a matéria, e as entidades tuteladas pelo Estado já 

tinham elaborado relatórios, que eram bastante claros, legítimos e tinham por base o 

conhecimento técnico e factual do território, pelo que entendia que o Governo deveria “se 

sentar com quem está no território e produz informação válida” e tomar decisões que não sejam 

apenas baseadas na economia do País e na contribuição da agricultura para o PIB. -----------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que felicitou todas as bancadas políticas da 

Assembleia Municipal por terem a unanimidade naquele assunto e por terem abdicado dos 

pontos de vista legítimos e pessoais para atingirem uma posição conjunta, que poderá 

influenciar a opinião do Governo. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ainda que no concelho de Odemira também existiam algumas empresas 

agrícolas que se implementaram há alguns anos e sempre tiveram um relacionamento correto 

com a Autarquia e desenvolveram a sua atividade com base em boas práticas, participando na 

comunidade e subsidiando instituições no território, pelo que considerou que seria com aquelas 

empresas que deviam procurar atingir os objetivos e provar que era possível alcançar os 

equilíbrios no território. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que esclareceu que na manifestação no Zmar, a 

Senhora Fátima Teixeira tinha falado como ativista ambiental e não como militante do Bloco 

de Esquerda. Relativamente à entrevista no Mercúrio considerou também interessante o que 

tem vindo a ser a posição daquele jornal sobre aquela matéria e, por esse motivo, desejou “mais 

sorte ao Jornal Mercúrio nesta cruzada pro-estufas do que teve quando tentou ser oposição 

política ao Executivo da Câmara Municipal”. Lamentou que tivessem aberto o precedente 



-37- 

28-11-2019 

quando mencionaram a existência de várias posições dentro da mesma força política, 

considerando que estavam a procurar divergências, quando o mais importante era existir a 

unanimidade naquela matéria. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que congratulou a Assembleia 

Municipal por ter aprovado uma Moção Conjunta sobre aquela matéria, pois demonstrava que 

se tratava de uma preocupação coletiva e não apenas de uma questão partidária. Afirmou ainda 

que independentemente de ter ou não “cartão partidário” o sentimento ideológico face ao 

modelo de sociedade era o mesmo, e enquanto Presidente da Câmara Municipal mantinha as 

responsabilidades e compromissos assumidos, independentemente da cor política do Governo. -  

 ---------- Informou que antes de seguir pelas vias judiciais, em conjunto com o autarca de 

Aljezur decidirão seguir inicialmente o caminho do diálogo, tendo sido solicitado com carater 

de urgência reuniões com os Ministros com competência na matéria e, posteriormente poderão 

ser tomadas outras iniciativas, dentro dos preceitos legais e dos interesses coletivos. --------------  

 ---------- Reforçou que era possível coexistir no concelho o Turismo e a Agricultura, encontrar 

equilíbrios no território, conciliar vontades e ter a Marca “Odemira”. Referiu que o concelho 

pela sua dimensão e diversidade pode afirmar-se como uma Marca, sendo possível ter 

perspetivas Turísticas valorizando a costa litoral, a orla costeira e o Rio Mira, relembrando que 

esses valores intrínsecos ambientais já existiam no concelho antes do Perímetro de Rega do 

Mira. Reconheceu o crescimento do Turismo no concelho, alicerçado nas “Melhores Praias”, 

na visitação, na gastronomia e no alojamento com qualidade, dinamizado por residentes locais, 

mas também por muitos que vieram atraídos pela mais valia ambiental do território. --------------  

 ---------- Referiu ainda que após a execução do plano de rega, durante anos o Estado não 

valorizou o Perímetro de Rega do Mira e só na década de noventa surgiram as associações. 

Lembrou que a Vitacress e a Frupor foram as primeiras empresas a instalarem-se no concelho, 

com outras designações na altura, considerando que eram bons exemplos de projetos agrícolas, 
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utilizavam áreas cobertas e descobertas, agricultura biológica e aplicam o máximo possível a 

diversidade de culturas, com respeito pelo ambiente e acrescentando valor aos produtos do 

concelho. No entanto, considerou que atualmente muitas iniciativas empresarias que se estavam 

a fixar no território têm apenas o objetivo de utilizar os recursos, aproveitar os financiamentos 

comunitários e exportar os produtos, quando a expetativa era acrescentar mais atividades de 

transformação e de consolidação de um processo de sustentabilidade. Considerou também que 

a Resolução do Conselho de Ministros veio “abrir a porta” para muitos mais investimentos de 

agricultura coberta (indiscriminadamente), contribuindo para a perda da imagem que Odemira 

construiu e da sua atratividade, quer através de projetos turísticos quer de projetos agrícolas de 

qualidade, que poderão ser vítimas daqueles que não querem fazer bem. E, nesse sentido, 

alertou para o facto de Odemira poder perder a transformação, ficando apenas o território com a 

produção, com contentores e com uma prática agrícola desregrada, situação com a qual não 

concorda e à qual se opõe. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Afirmou ainda que não receava que fosse efetuado um estudo de Avaliação de 

Impacte Ambiental e relembrou que em dois mil e dezasseis, por solicitação do Município de 

Odemira, reuniram as entidades do Alentejo com competência na matéria, foi-lhes apresentado 

o problema e solicitado que concertassem e cumprissem o artigo quadragésimo sexto do Plano 

de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, designadamente 

quanto à monitorização e certificação ambiental, solicitação que consta da respetiva ata da 

reunião. Nesse sentido, lamenta que agora se solicite à Câmara Municipal de Odemira que 

fizesse o trabalho que as outras entidades, com obrigação nessa matéria, não têm vindo a fazer 

desde a data da entrada em vigor do referido Plano.------------------------------------------------------  

 ----------- Manifestou também a sua preocupação relativamente à escassez de água e informou 

que todas as barragens devem ter um plano de utilização do recurso água para o ambiente, para 

consumo humano e para consumo industrial e agrícola, porém a Barragem de Santa Clara não 
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tem um plano dessa natureza, segundo informação prestada pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA) na reunião do Conselho de Bacia Hidrográfica, realizada no passado dia vinte 

e sete de novembro. Por esse facto, informou que mais uma vez foi a Câmara Municipal de 

Odemira que teve de exigir que fosse elaborado um Plano de Contingência da Barragem de 

Santa Clara, cuja exigência só competia à APA. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou à Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal autorização para responder a uma pergunta efetuada na última 

reunião deste Órgão pela Senhora Fernanda de Almeida sobre a cogestão das áreas protegidas, 

uma vez que estavam a debater as preocupações relativas aos efeitos práticos em termos 

ambientais, económicos e sociais no território. Informou que o Município de Odemira não se 

estava a desviar do processo da cogestão, nem se tratava de um problemas de “vontade”, mas 

sim por se tratar de uma questão controversa e transversal, porque abrangia quatro concelhos e 

duas regiões, com preocupações completamente distintas, uma vez que na Costa Alentejano o 

foco era a atividade agrícola e no Algarve a maior preocupação era o urbanismo. Informou 

ainda que em ambos os territórios existiam Planos de Ordenamento Regionais completamente 

diferentes e, nessa conformidade, questionou como poderia um Presidente da Câmara 

Municipal ser responsável por um Parque Natural com aquelas caraterísticas e efetuar a 

fiscalização e um plano de ação sobre matérias tão distintas.  ------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 10/2019 V-TG - PROTOCOLO DE EXECUÇÃO – 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ---------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0629-2019 - PROPOSTA Nº 10/2019 V-TG - PROTOCOLO DE 

EXECUÇÃO – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 -------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a Proposta nº 10/2019 V-TG, datada de 18/10/2019, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Eleito Local, que seguidamente se transcreve: ---------------------------------  

 ----------- "Proposta nº 10/2019 V-TG - Protocolo de Execução – Orçamento Participativo 2017 -  

 ----------- O Município de Odemira, em prol de uma cidadania mais ativa e interessada, iniciou 

no ano de 2011 um projeto potenciador da participação dos cidadãos, baseado em princípios de 

proximidade, transparência e oportunidade: o “Orçamento Participativo”. ---------------------------  

 ----------- Na sua primeira edição em 2011, foi amplamente reconhecido a nível nacional pela 

sua qualidade e rigor, tendo sido considerado inovador em vários pontos, pelo que especialistas 

na área dos Orçamentos Participativos o colocam entre os três melhores do país. Com algumas 

alterações introduzidas ao longo destas 9 edições, o Orçamento Participativo de Odemira 

ganhou maior dinâmica, cresceu, tornou-se mais abrangente e aparece atualmente como um 

projeto consolidado, prova disso é o facto de o Município de Odemira ser várias vezes 

convidado para a apresentar o seu projeto em várias cidades portuguesas.  --------------------------  

 ----------- Atualmente encontram-se já concretizados grande parte dos projetos vencedores do 

OP, tendo para tal sido desenvolvidos esforços quer a nível interno quer externo ao Município 

para uma concretização dentro dos prazos fixos nas suas Normas de Funcionamento. -------------  

 ----------- Desta forma, sentem todos os agentes envolvidos no processo, a necessidade de uma 

maior aproximação das execuções às reais expectativas dos proponentes das propostas. A 

implementação desta proposta através do presente Protocolo de Execução segue plenamente a 

filosofia do OP e das suas normas, pois trata-se de investimentos de âmbito coletivo que 

beneficiarão as comunidades locais, e cuja execução pode e deve ser participada pelos agentes 

locais, próximos dos proponentes. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. O relevante interesse na concretização das propostas para o Orçamento 

Participativo de 2017; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2. A responsabilização de todos os agentes envolvidos no processo, correspondendo 

assim a uma maior aproximação às reais expectativas dos proponentes das propostas; ------------  

 ---------- 3. O interesse em aprofundar a colaboração existente entre o Município de Odemira e 

as entidades locais, acelerando a execução das propostas vencedoras de OP; -----------------------  

 ---------- 4. O histórico de sucesso em anteriores parcerias com outras freguesias do concelho 

para a concretização das propostas do OP.  ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea 

m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delibere 

aprovar o presente Protocolo de Execução entre o Município de Odemira e a Junta de Freguesia 

de Sabóia, de forma a acelerar a concretização da proposta vencedora do Orçamento 

Participativo 2017 de Odemira “Beneficiação do pavilhão de festas da Freguesia de Sabóia e 

colocação de painéis solares no edifício sede da Junta”, e bem assim, aprovar de remeter o 

assunto para efeitos de autorização à Assembleia Municipal nos termos e para os efeitos da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----  

 ---------- Cabimente-se. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 18 de outubro de 2019-----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Telma Guerreiro.". ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como que sejam concedidos plenos 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em 

representação do Município.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda a remessa do assunto à Assembleia Municipal para a respetiva 

autorização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Socialista, seis 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 vinte e oito membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 24/2019 P - PROTOCOLO DE EXECUÇÃO DO 

JARDIM DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0646-2019 - PROPOSTA N.º 24/2019 P - PROTOCOLO DE 

EXECUÇÃO DO JARDIM DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS -----------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 24/2019 P, datada de 04/11/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 24/2019 P ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Protocolo de Execução do Jardim do Loteamento Municipal de São Luís  ----------------  

 ----------- O Município de Odemira, em prol da promoção do bem-estar dos munícipes e nas 

competências que lhe são atribuídas para a gestão e criação de espaços verdes e de lazer no seu 

território, pretende implementar o Jardim do Loteamento Municipal de São Luís.  -----------------  

 ----------- O Loteamento Municipal de São Luís, é hoje um bairro residencial de dimensão 

considerável onde habitam muitas famílias que carecem de espaços de laser, de diversão, de 

brincadeira e zonas verdes que promovam o convívio e hábitos de vida saudável.  -----------------  

 ----------- A Junta de Freguesia de São Luís, em conjunto com o Executivo Municipal, 

assumiram a prioridade de concretizar neste mandato este Jardim e, desta forma, cumprir o 

plano de urbanização deste Loteamento Municipal.  -----------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o relevante interesse na concretização do Jardim do Loteamento 
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Municipal de São Luís. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal, nos termos do disposto na 

alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delibere 

aprovar o presente Protocolo de Execução entre o Município de Odemira e a Junta de Freguesia 

de São Luís, de forma a concretizar o Jardim do Loteamento Municipal de São Luís (1.ª fase) e 

bem assim, aprovar de remeter o assunto para efeitos de autorização à Assembleia Municipal 

nos termos e para os efeitos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 

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

 ---------- Odemira, 4 de novembro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, ----------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º. ". -------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que em nome da Coligação Democrática Unitária 

destacou o empenho da população de São Luís para o jardim se tornasse uma realidade, 

designadamente por ter promovido recentemente a construção de um “parque” naquela área que 

provavelmente chamou a atenção para a necessidade de concretização daquela obra. Chamou a 

atenção para o preâmbulo da proposta que considerava “escusado” e já tinha sido alvo de 

proposta de alteração por parte dos Vereadores daquela bancada política, porque dava a 

entender que a ideia tinha vindo do atual Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

“ofendendo todos os ex-Presidentes de Junta de Freguesia fossem eles do PS ou da CDU”, que 

aguardaram pela concretização do jardim prometido há dezasseis anos. -----------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que aquele era o 
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quarto projeto elaborado para o Jardim do Loteamento Municipal de São Luís, porque cada 

Presidente que tinha passado por aquela Junta de Freguesia solicitava um novo projeto para 

aquele espaço. Disse ainda que o Jardim iria avançar agora, porque o atual Presidente da Junta 

de Freguesia tinha aceitado o último projeto. --------------------------------------------------------------  

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

que disse o seguinte: “Não obstante de considerar os contributos que terá tido, em termos de 

mensagem o envolvimento da comunidade, na criação de uma estrutura alternativa, à priori o 

comprometimento da Junta de Freguesia com o Município de Odemira já estava a acontecer, 

mas não era publicamente assumido, porque eu próprio entendi não o assumir com receio de 

não haver concretização”. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

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

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

 ----------- Ponto cinco: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

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

de setembro a trinta e um de outubro do ano de dois mil e dezanove, que ficará arquivado no 

maço de documentos da presente sessão. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Ponto seis: PROPOSTA N.º 25/2019 P - PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E: A ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, 
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PENSIONISTAS E IDOSOS DE SÃO TEOTÓNIO; A CASA DO 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: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do compromisso plurianual:  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0659-2019 - 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 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 -  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 25/2019 P, datada de 29/10/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "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 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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • A todos deve ser garantido o direito a uma adequada integração social, 

independentemente da etnia, género, idade e condições socioeconómicas, constituindo essa 

uma incumbência do Estado que, em parceria com as entidades da Economia Social, deverá 

promover, apoiar e acompanhar; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Um dos principais objetivos que a Câmara Municipal de Odemira prossegue é o do 
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desenvolvimento social no concelho, no sentido de valorizar as pessoas e de construir uma 

comunidade mais justa, inclusiva e solidária; -------------------------------------------------------------  

 ----------- • A estrutura etária da população do concelho de Odemira é consideravelmente 

envelhecida, sendo que a população com mais de 65 anos representa cerca de um quarto da 

população total e que a inclusão social dos idosos é um dos objetivos estratégicos do Plano de 

Desenvolvimento Social em execução; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A esperança média de vida se fixa, atualmente, nos 81,6 anos (Pordata, 2017) e que 

a dependência física dos idosos é cada vez mais acentuada; --------------------------------------------  

 ----------- • Que as entidades da Economia Social locais assumem um papel fundamental no 

apoio à família – na infância, na deficiência e no envelhecimento-, pelo que é essencial que 

disponham dos meios físicos condignos para a prossecução deste objetivo; -------------------------  

 ----------- • Apesar do reforço do número de equipamentos sociais no concelho de Odemira, 

concretizado entre 2010 e 2015 e proporcionado pelo INAlentejo do QREN, com o apoio 

financeiro da Câmara Municipal de Odemira, traduzido na construção das novas Estruturas 

Residenciais para Idosos em Vila Nova de Milfontes, S. Luís, Odemira e Relíquias, continua a 

ser necessário o reforço destas respostas sociais no concelho, nomeadamente através da 

ampliação e/ou reconversão dos espaços físicos sendo, nalguns casos, esta condição igualmente 

determinante para a sustentabilidade financeira das instituições; ---------------------------------------  

 ----------- • O novo quadro de financiamento comunitário (Portugal2020), permitiu a 

candidatura pelas Instituições que prosseguem fins sociais e humanitários (IPSS e Santas Casas 

da Misericórdia) ao financiamento de projetos que visam a criação, reforço ou reconversão ou 

beneficiação de respostas sociais, com uma comparticipação até ao limite de 85% no âmbito 

dos PO Regional (Alentejo2020); ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O parecer emitido pelo Conselho Local de Ação Social de Odemira, em reunião 

realizada no passado dia 24/02/2016, quanto à relevância social destas iniciativas de 
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intervenção que, após apreciação das intenções das entidades, foi favorável; -----------------------  

 ---------- • A ampliação e requalificação do equipamento que assegura a Estrutura Residencial 

para Idosos e Centro de Dia sempre constituiu uma das aspirações da população das freguesias 

de São Teotónio, São Martinho das Amoreiras e Sabóia, um requisito para o acréscimo de 

qualidade no serviço que prestam e para a salvaguarda da sustentabilidade da instituição;--------  

 ---------- • A ampliação e requalificação do equipamento social se afigura de inequívoco 

interesse público, e é uma prioridade da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

São Teotónio, da Casa do Povo de São Martinhos das Amoreiras e da Associação Humanitária 

da Terceira Idade D. Ana Pacheco, adiadas sucessivamente no tempo, por implicar um elevado 

esforço financeiro e inexistência de recursos próprios suficientes; ------------------------------------  

 ---------- • A “Carta de Princípios de Apoio Municipal de Apoio à Criação e Reforço de 

Respostas no Concelho de Odemira” assinado entre a Município de Odemira e as entidades da 

Economia social do concelho em 18 de julho de 2015 em que a Câmara Municipal se 

compromete a prestar apoio financeiro à elaboração do(s) Projeto(s) Técnico(s) de 

construção/requalificação de equipamentos de respostas sociais, dotar o orçamento e aprovar 

nos respetivos órgãos um protocolo a estabelecer entre as partes de atribuição de um apoio 

financeiro, a liquidar no decurso do investimento a realizar e prestar apoio técnico à realização 

do investimento, quando seja requisitado pela Instituição. ----------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, nos termos da 

alínea o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

as minutas dos Protocolos de Cooperação a celebrar entre o Município e: a Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos de São Teotónio; a Casa do Povo de São Martinhos das 

Amoreiras; e a Associação Humanitária da Terceira Idade D. Ana Pacheco; e, em caso de 

aprovação das mesmas, mais se propõe a sua remessa à Assembleia Municipal para autorização 

de assunção de compromisso plurianual. ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Odemira, 29 de outubro de 2019 -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e, bem assim, que sejam concedidos 

plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o documento em representação 

do Município. Propõe-se ainda a aprovação da remessa do assunto à Assembleia Municipal 

para autorização do compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

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

 ----------- Ponto sete: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO PERÍODO DE SEIS 

MESES APRESENTADO POR MANUEL DA SILVA CRUZ, ELEITO PELA COLIGAÇÃO 

DEMOCRÁTICA UNITÁRIA: Foi presente o pedido de suspensão de mandato de membro da 

Assembleia Municipal, pelo período de seis meses, apresentado pelo Senhor Manuel da Silva 

Cruz, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que ficará arquivo no maço de documentos 

da presente reunião. O citado pedido foi enviado por escrito nos termos do número dois do 

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

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

deu entrada na Assembleia Municipal no dia vinte e dois de novembro do corrente ano. ----------  

 ----------- O pedido de suspensão em causa foi devidamente apreciado, tendo a Assembleia 
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Municipal tomado do devido conhecimento e autorizado o mesmo. Não estando presente o 

membro seguinte na ordem da lista da Coligação Democrática Unitária, a substituição do 

Senhor Manuel da Silva Cruz ocorrerá posteriormente nos termos da lei, antes da realização da 

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

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

 ---------- Previamente à aprovação da Minuta da Ata da presente reunião foram comunicadas as 

datas previstas para as sessões ordinárias da Assembleia Municipal do próximo ano: -------------  

 ----------  - Sessão ordinária de vinte e oito de fevereiro, em Odemira; -------------------------------  

 ----------  - Sessão ordinária de trinta de abril, em Odemira; -------------------------------------------  

 ----------  - Sessão ordinária de vinte e seis de junho, na Freguesia de São Luís; -------------------  

 ----------  - Sessão ordinária de vinte e cinco de setembro, na Freguesia de Sabóia; ----------------  

 ----------  - Sessão ordinária de vinte de novembro, em Odemira. -------------------------------------  

 ---------- Foi ainda comunicado pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal a intenção 

de se retomarem as visitas da Assembleia Municipal no próximo ano, existindo já duas 

propostas de locais para o efeito, à Assembleia da República e à AMBILITAL. -------------------  

 ---------- Sobre este assunto, interveio o Senhor Miguel Monteiro que relembrou que também 

se tinha equacionado efetuar uma visita as unidades e estruturas de saúde no concelho, tendo a 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal anotado a sugestão. ------------------------------------  

 ----------------------------------- 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, unanimidade, com vinte e um votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, cinco votos a favor dos membros eleitos 

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

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



-50- 

28-11-2019 

estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

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

por encerrada a reunião era uma hora e quinze minutos do dia vinte e nove de novembro do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. -------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

 


