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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE: ------------------------------------------------------  

 ---------- Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a sessão ordinária de fevereiro 

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

Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira 

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

convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----------------  

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

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

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

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

realizada no dia 22 de novembro de 2019; ----------------------------------------------------------------  

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

realizada no dia 28 de novembro de 2019. ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- a) Apresentação do Relatório Anual de Avaliação da Atividade da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Odemira do ano de 2019. -------------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: Primeiro Aditamento ao Contrato de Urbanização e de Desenvolvimento 

Urbano, relativo à execução do Plano de Pormenor da AUGI do Brejinho, na Zambujeira do 

Mar: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto dois: Proposta de Adenda ao Protocolo de Colaboração para a Componente de 

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

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

 ----------- Ponto três: Proposta n.º 4/2020 P – Nova Estrutura Orgânica do Município de 

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

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 5/2020 P – Protocolo de Execução – Bairro do Montinho 

e Jardim do Pinhal do Moinho, em Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação. ------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta n.º 6/2020 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao 

Senhor Eduardo Dâmaso: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: Proposta n.º 1/2020 V-RC – Participação do Município na Associação 

Adpat.Local – Rede de Municípios para Adaptação Local às Alterações Climáticas: apreciação 

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

 ----------- Ponto sete: Plano de Pormenor da Zona Desportiva/ Escolar de Odemira: Proposta de 

suspensão do Plano de Pormenor; Proposta de estabelecimento de medidas preventivas: 

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

 ----------- Ponto oito: Transladações de ossadas do Cemitério de Odemira, para os Cemitérios 

de Boavista dos Pinheiros e de Longueira/ Almograve: Proposta de suspensão temporária de 

taxas: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Proposta de alteração do Regulamento de Animação e de Apoio à 

Família: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Proposta de alteração do Regulamento das Bolsas de Estudo e de Prémios 

e de Mérito do Município de Odemira: apreciação e deliberação. --------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Orçamento e Grandes Opções do Plano em regime contabilístico SNC-

AP: tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto doze: 1.ª Modificação Orçamental 2020: 1.ª Alteração Permutativa ao 
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Orçamento da Receita: tomar conhecimento. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto treze: 3.ª Alteração Orçamental 2020: 1.ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Receita; 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa; 1.ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM); 1.ª Alteração Modificativa ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. ------------------------------------------  

 ---------- Ponto catorze: Comunicação à autoridade tributária da fixação das taxas de derrama 

referentes ao ano de 2019: apreciação. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: Acórdão n.º 4/2020 do Tribunal Constitucional sobre o Processo 

n.º841/2019 – Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil: tomar conhecimento. ---------  

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

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

 ---------------------------------------- ABERTURA DA SESSÃO ----------------------------------------  

 ---------- Compareceram a esta sessão todos os Membros da Assembleia Municipal (trinta e 

quatro), a saber: Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana 

Sofia Pacheco Soares, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Carla Sofia 

da Costa Bernardo, Daniel Sobral Balinhas, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando 

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

Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João 

Francisco Saraiva Barrancos, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, Manuel 

Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da Glória das Neves Gonçalves 

Pacheco, Maria da Graça Fernandes, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves 

Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, 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, Rute Isabel Loução Fino Duarte (Tesoureira da Junta de Freguesia de 
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São Teotónio, em substituição do Senhor Dário Filipe Conceição Guerreiro, Presidente da 

referida Junta de Freguesia), Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre 

e Vera Lúcia Montes Raposo. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Sofia da Costa Bernardo que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e septuagésimo nono 

da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e 

republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a 

substituir a Senhora Nádia da Conceição Bértolo, eleita pelo Partido Socialista; ao Senhor João 

Francisco Saraiva Barrancos que, nos termos dos artigos septuagésimo oitavo e septuagésimo 

nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, 

alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se 

encontra a substituir a Senhora Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, eleita pelo 

Partido Social Democrata; e à Senhora Maria da Graça Fernandes que, nos termos dos artigos 

septuagésimo sétimo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 

e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor Manuel da Silva Cruz, eleito pela 

Coligação Democrática Unitária, que suspendeu o mandato pelo período de seis meses. ----------  

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

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

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

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

Campos Marreiros Cardoso e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- Reportando-se às faltas dos Membros da Assembleia Municipal nas sessões ou 

reuniões anteriores verificou-se que não se registaram faltas injustificadas à primeira reunião da 
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sessão ordinária de novembro realizada no dia vinte e dois de novembro do ano transato, bem 

como à segunda reunião da sessão ordinária de novembro realizada no dia vinte e oito de 

novembro do referido ano. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

 ----------- 1. A Senhora Fátima Teixeira, residente em Relíquias, em representação do 

movimento “Juntos pelo Sudoeste” fez a seguinte intervenção: ---------------------------------------  

 ----------- “A barragem de Santa Clara está neste momento com 49,7% da sua capacidade 

máxima, ou seja abaixo dos 50%, o que quer dizer que ainda está no nível de volume morto de 

uma barragem de terra como é a de Santa Clara. O volume morto desta barragem fica nos 244,7 

milhões do m3, o volume atual existente é de 241 milhões de m3 (dados do SNIRH, Fev. 

2020). ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Volume morto, também chamado de Reserva Técnica de Água, é o nome que se dá à 

reserva de água mais profunda das represas, que fica abaixo das tubagens de captação que 

normalmente são usados para retirar água da barragem para seu uso. Ou seja, é o que fica 

abaixo da captação por gravidade (sem o uso de bombas). ---------------------------------------------  

 ----------- Essa chamada “reserva técnica” recebeu esse nome porque, teoricamente, não 

deveria ser usada. Especialistas, inclusive, afirmam que essa água é de má qualidade porque 

acumula resíduos e substâncias tóxicas. A explicação para isso é que, por se tratar de uma área 

mais funda, abaixo do nível de captação, o volume morto serve de zona de sedimentação dos 

micropoluentes no ambiente aquático e, também, de alguns metais pesados, já que o 

escoamento da água dentro do reservatório de uma barragem tem velocidades muito baixas do 

que o escoamento num troço de rio. Com velocidades baixas, a maioria das partículas 

dissolvidas na água vão ter tempo de afundar e acumular no fundo. ----------------------------------  
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 ------------ Como o volume morto é criado para não ser usado, acaba que nele se acumulam anos 

de sedimentos que deterioram a qualidade da água nessa faixa do reservatório. Por isso, quando 

a água contida no volume morto é usada, pode impactar não só a qualidade da água, mas a vida 

dos seres daquele ecossistema. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Desta forma, quando usada, a água do volume morto deve ser tratada antes de chegar 

às torneiras. Apesar disso, o volume morto é mantido por uma série de razões técnicas, que 

passam pela manutenção da vida aquática até garantir um volume mínimo para que possa ser 

bombeado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O gráfico com dados desde 2010 indica que o nível de água na barragem de Santa 

Clara tem vindo sempre a descer desde 2013, com o nível atual de 114 metros (=Nível mínimo 

de exploração). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ No XII Encontro de História do Alentejo Litoral, 18, 19 e 20 de outubro, o Prof. 

Fernando Oliveira Batista, investigador do ISA e também ex-Ministro da Agricultura fez uma 

apresentação sobre “A barragem de Santa Clara e o Plano de Rega do Estado Novo”, onde 

falou da utilização da água que sai da barragem e que são os seguintes: 85% - Rega, 8% - 

Indústria, 6% - Abastecimento às povoações e 1% - Outros usos. -------------------------------------  

 ------------ Como se pode imaginar quando é a rega que usa a maior fatia de água da barragem, 

como é possível a ABM continuar a vender água que já não existe aos seus associados? ----------  

 ------------ Como se protegem os recursos hídricos de serem completamente esgotados pela 

ABM/ AHSA a este ritmo? -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Quem garante que depois de ser esvaziada a água da barragem não se comece a furar 

ilegalmente nos aquíferos das explorações agrícolas, sem fiscalização ou regras? ------------------  

 ------------ Quem nos protege da seca e da falta de água? ------------------------------------------------  

 ------------ Qual a resposta da ARH questionada sobre os valores da barragem? Na ausência de 

resposta vamos esperar até ficarmos completamente sem água? ---------------------------------------  
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 ----------- Alqueva e canais são pseudo-soluções! Assim como fiarmo-nos na água que vem de 

Espanha.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deviam ter uma atitude preventiva/ pró-ativa em vez de se esperar pelo desastre.” ----  

 ----------- 2. A Senhora Jacqueline Trabandt, residente na Relva Grande, Freguesia de São 

Teotónio, fez a seguinte intervenção: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Faço parte do Movimento de Cidadãos Juntos pelo Sudoeste, que lançou uma 

petição pública para levar à Assembleia da República o tema da agricultura intensiva e todas as 

suas consequências em pleno Parque Natural. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Demos conhecimento da nossa iniciativa ao Município de Odemira com um pedido 

de divulgação da petição e com um pedido de reunião. Não tivemos resposta a nenhum dos 

pedidos. Perguntamos se fizeram alguma coisa para apoiar este trabalho?”. -------------------------  

 ----------- 3. O Senhor Ventura Ramalho, residente em Vila Nova de Milfontes, informou que 

há três anos, o Município de Odemira alterou a denominação das ruas e os números de polícia, 

em Vila Nova de Milfontes e, por esse facto, solicitou à Câmara Municipal a emissão de uma 

certidão de convergência de morada, lamentando que a mesma tivesse demorado seis meses 

para ser emitida. Referiu, ainda, que as faturas da água emitidas pela Câmara Municipal ainda 

continham a morada antiga, estranhado o facto pois eram emanadas pela entidade que procedeu 

à alteração da toponímia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, perguntou se a Câmara Municipal não equacionava efetuar o envio das 

faturas da água por e-mail, à semelhança do que acontece com faturas de outras entidades, pois 

para além de facilitar a entrega no destinatário, eliminava o consumo de papel em prol do meio 

ambiente.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. O Senhor Arquiteto Henrique Schreck, residente em São Teotónio, apresentou a 

Proposta escrita que seguidamente se transcreve e que estava também subscrita pelos Senhores 

Raquel Cunha (Arquiteta) e Pedro Neves: -----------------------------------------------------------------  



-8- 

28-02-2020 

 ------------ “No passado dia 27 de julho de 2019, no anfiteatro do Crédito Agrícola de S. 

Teotónio, foram homenageadas três personalidades de S. Teotónio, ou a ele ligados, pelos 

serviços prestados à comunidade. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Esta homenagem foi presidida pelo Sr. Presidente da Câmara, pela Presidente da 

Assembleia Municipal e pelo Presidentes da Junta de Freguesia de S. Teotónio. --------------------  

 ------------ Acontece que um dos homenageados com a medalha de mérito, o Sr. José Manuel 

Guerreiro, foi o responsável pela destruição da capela de S. Miguel, capela cuja primeira 

referência data de 1638, do século XVII, portanto património com cerca de 400 anos, que tinha 

todos os elementos construtivos intactos, podendo a sua recuperação ser feita. ----------------------  

 ------------ A sua destruição foi total, em 2004, não deixando nada de pé, sob a responsabilidade 

do referido homenageado. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Trata-se pois, de um ato punível, por crime contra o património, caso se aplique a lei.   

 ------------ No entretanto, proponho pois, que lhe seja cancelada a atribuição do galardão 

enquanto não houver uma decisão judicial, e se publicite o ato.” --------------------------------------  

 ------------ Relativamente às intervenções registadas, o Senhor Presidente da Câmara informou 

que a proposta apresentada pelo Arquiteto Henrique Shreck deveria ser apresentada à 

Assembleia de Freguesia de São Teotónio, uma vez que a homenagem em causa tinha sido 

proposta e prestada por aquele órgão. Referiu ainda que o Presidente da Câmara Municipal e a 

Presidente da Assembleia Municipal estiveram presentes naquela cerimónia a convite do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio.----------------------------------------------  

 ------------ Interveio novamente o Senhor Henrique Shreck que informou que a apresentação da 

proposta na Assembleia Municipal foi no sentido de apelar à responsabilidade de um Órgão 

superior, tendo em conta a competência que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

têm sobre o património municipal. Disse ainda que “a Junta de Freguesia tomou uma atitude de 

destruição de uma coisa que tem quatrocentos anos e estava absolutamente em condições de ser 
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recuperável e voltar a ser o que era. Nas escavações arqueológicas descobriram-se evidências 

árabes, romanas e um local de culto da idade do ferro, quer dizer que desde a idade do ferro até 

ao ano dois mil e quatro preservou-se aquele local e foi preciso vir um Presidente de uma Junta 

de Freguesia dar cabo de quatrocentos anos. Não é aceitável! Quero que recebam o documento 

e vou apresentá-lo na Assembleia de Freguesia de São Teotónio, sem qualquer esperança de 

que tenha colhimento, como não tem nesta Assembleia Municipal, porque acredito que se esta 

proposta fosse colocada à votação era reprovada, o que é tristíssimo! Vou cumprir as regras 

institucionais da democracia e vou à próxima Assembleia de Freguesia de São Teotónio.” -------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que a 

capela não tinha sido preservada durante aqueles anos, mas sim abandonada pelas entidades 

superiores responsáveis, à semelhança do que acontece com outras presenças arqueológicas no 

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

 ----------- Quanto à intervenção da Senhora Fátima Teixeira esclareceu que o “volume morto” 

de uma albufeira não significava uma reserva de água inútil, mas sim o nível da cota onde a 

água era captada pelo sistema de forma natural, sem o recurso a bombagem. Informou, ainda, 

que as últimas análises efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à água da 

Barragem de Santa Clara, revelam uma qualidade Q1, ou seja, de qualidade elevada. Quanto 

aos usos referiu que a Lei Nacional da Água, em vigor desde mil novecentos e noventa e 

quatro, estabelece critérios para o uso das albufeiras e constituição de reservas obrigatórias, 

designadamente para o consumo doméstico, bem como determina que aos trinta por cento de 

cota alguns usos terão de ser suspensos. Tendo em conta a atual cota da barragem de Santa 

Clara considerou que, no momento, a reserva existente garantia, por mais um ano, a sua 

utilização para todos os atuais usos, sendo os beneficiadores daquele plano de água, o 

Município de Odemira, as Minas de Neves Corvo, a agricultura e todos aqueles que em outras 

atividades utilizam a água. Esclareceu também que a Associação de Beneficiários do Mira 
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atualmente era a entidade responsável pela gestão da utilização da água da Barragem de Santa 

Clara, por delegação da APA, a qual voltará a ser responsável quando se atingir a cota de 

reserva obrigatória. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Sobre este assunto informou também que a APA estava a elaborar o Plano de 

Contingência da Barragem de Santa Clara que definirá claramente quais serão os mecanismos 

de controlo e de utilização da água, cujo documento devia ter sido produzido após a publicação 

da Lei da Água. Relembrou que a barragem de Santa Clara tinha sido construída para fins 

múltiplos (incluindo a produção de energia elétrica na Central da Bugalheira) e não apenas para 

uso agrícola e devido à forma como a distribuição era efetuada, através dos mesmos canais 

abertos, era difícil gerir o sistema de otimização dos usos possíveis da água. O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal revelou que há dez anos o Município de Odemira propôs a 

construção de uma conduta fechada desde a barragem de Santa Clara até São Teotónio, sendo 

depois a água distribuída para os sistemas de abastecimento público, o que permitia a 

autonomização do abastecimento publico relativamente aos restantes usos. A presente proposta 

não foi aceite pelo Estado que obrigou a AgdA, S.A. a reduzir os investimentos. Por outro lado, 

informou que tinham reduzido o “desperdício” de água no final dos canais, relatado por 

algumas pessoas, através: da construção de um reservatório na tomada do Rogil e de um 

sistema de supressão na Zambujeira do Mar, anulando as perdas desse canal; e no troço de Vila 

Nova de Milfontes, quando brevemente encerrarem a Estação de Tratamento de Águas (ETA) 

de Vila Nova de Milfontes, com a conclusão da construção da conduta que abastecerá desde a 

ETA do Almograve, até Vila Nova de Milfontes e São Luís, sendo construído um reservatório 

no Loural. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que aqueles investimentos 

iriam permitir reduzir as perdas de água nos canais, mas relembrou que a existência de caudais 

ecológicos e a “recarga” de algumas captações subterrâneas (poços e furos) muito se devia 

àquelas perdas e infiltrações de água. Relembrou também que a colocação na rede da água 
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armazenada nos referidos reservatórios tinha de ser efetuada sob pressão, o que implicaria 

custos energéticos. Considerou ainda que a otimização do sistema iria potenciar a utilização do 

recurso água e atrair novos investimentos, alguns agrícolas, por muitos locais. ---------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou que o Município de Odemira, a 

APA e os Ministérios da Agricultura e do Ambiente estavam atentos aos problemas da falta de 

água e a acompanhar a situação. Informou também que no passado dia vinte e sete de fevereiro 

tinha participado numa numa reunião da Comissão de Parceria da AgdA - Águas Públicas do 

Alentejo, S.A., que se realizou em Grândola, na qual participaram diversas entidades locais e 

regionais, entre as quais o Senhor Presidente da Administração da Região Hidrográfica do 

Alentejo e o Senhor Vice-Presidente das Águas de Portugal, para debaterem a problemática da 

água, não só relativamente à barragem de Santa Clara, mas também sobre a barragem do Monte 

da Rocha e, bem assim, foi apresentado o estudo que está a ser desenvolvido para a 

implementação, junto à futura Central de Hidrogénio de Sines, de uma Central de 

Dessalinização da água do mar. Disse ainda que na referida reunião os Municípios contestaram 

novamente o agravamento no tarifário dos recursos hídricos. ------------------------------------------   

 ----------- Por último, sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 

que o Município de Odemira continuará a trabalhar com as entidades, porque a gestão da água 

era uma competência direta do Estado, através da APA, que em alguns casos delegou nas 

Associações de Beneficiários, sem considerar a opinião dos Municípios. ----------------------------  

 ----------- Quanto à questão colocada pelo Senhor Ventura Ramalho relativamente ao envio da 

fatura da água por e-mail, informou que os serviços municipais estavam a avaliar essa 

possibilidade, tratando-se de uma das medidas em curso no âmbito da candidatura efetuada ao 

Sistema de Apoio à Modernização Administrativa (SAMA). ------------------------------------------  

 ----------- Por último, em relação à intervenção da Senhora Jacqueline Trabandt informou que 

tinha recebido a Petição Pública enviada pelo Movimento “Juntos pelo Sudoeste” e estava a 
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aguardar a resposta da Assembleia da República, pois considerava que nessa altura é que faria 

sentido a intervenção conjunta das entidades; no entanto, iria agendar a reunião solicitada. -------  

 ------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, no passado mês de janeiro, 

esteve presente, conjuntamente com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 

numa reunião com o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos 

Fernandes, e com o Senhor Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e 

do Ordenamento do Território, João Catarino, sobre a Resolução de Conselho de Ministros 

número cento e setenta e nove barra dois mil e dezanove. O Senhor Ministro do Ambiente 

referiu que estava atento às preocupações apresentadas pelos Presidentes dos dois Municípios, 

que não excluía a necessidade de uma posição conjunta com a Ministra da Agricultura, mas 

reservava uma tomada de posição após as reuniões do grupo de trabalho proposto na referida 

Resolução. Informou, também, que no passado dia vinte de fevereiro realizou-se a primeira 

reunião do Grupo de Projeto decorrente da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

número cento e setenta e nove barra dois mil e dezanove, que foi presidida pela Senhora 

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, mas lamentavelmente não tinha 

conseguido estar presente, fazendo-se representar pelo Vereador Pedro Ramos, porque no 

mesmo dia e hora também estava agendada a reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Odemira. Na referida reunião houve abertura para o acolhimento das preocupações dos 

Municípios, pelo que iriam trabalhar em conjunto com as entidades naquele Grupo de Projeto 

com vista a consensualizarem aspetos referentes ao ordenamento e ambiente, bem como ao 

reforço de equipamentos e de respostas sociais nos dois Municípios (Odemira e Aljezur). 

Informou, ainda, que na próxima segunda-feira iria reunir com o Presidente do Município de 

Aljezur para efetuarem um ponto de situação das reuniões realizadas com o Ministro do 

Ambiente e do Grupo de Projeto da RCM, bem como da iniciativa do Movimento “Juntos pelo 

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

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

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

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

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO DO 

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

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros Francisco 

Lampreia, Rute Duarte, Carla Bernardo, Fernando Parreira, Maria da Graça Fernandes e João 

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

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE NOVEMBRO DO 

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

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ---------- O Senhor Nuno Góis alertou para o lapso existente na página quadragésima quarta do 

documento em apreciação, aquando da identificação do Senhor Presidente da Junta de 
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Freguesia de São Luís, tendo o mesmo sido corrigido de imediato.------------------------------------   

 ----------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação do texto definitivo da 

presente ata, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, nove 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. Não participaram na referida 

votação os Membros Francisco Lampreia, Rute Duarte, Carla Bernardo, Maria da Graça 

Fernandes e João Barrancos, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela 

ata. ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- a) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA 

ATIVIDADE DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ODEMIRA 

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

 ----------- Foi presente o email enviado no dia um de fevereiro do corrente ano, pela Senhora 

Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira (CPCJ de 

Odemira), referente ao assunto em epígrafe, o qual ficará arquivado no maço de documentos 

desta sessão. O Relatório em causa foi apresentado à Assembleia Municipal pela Senhora 



-15- 

28-02-2020 

Presidente da CPCJ de Odemira, Dr.ª Maria da Piedade Barradas, previamente convidada para 

o efeito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que perguntou se a CPCJ de Odemira tinha alguma 

justificação para o aumento do número de casos/ processos registados e o que estava a ser feito 

nesse âmbito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira que informou que 

trimestralmente era efetuada uma avaliação interna e até ao dia trinta de setembro do ano 

transato a maior problemática registadas no número de processos era a violência doméstica, 

com cerca de trinta e quatro por cento. Porém, no último trimestre do referido ano, a 

problemática mais registada foi o consumo de estupefacientes, sinalizada pelas escolas e pela 

Guarda Nacional Republicana. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que, relativamente aos membros que estão na 

Comissão Restrita da CPCJ de Odemira e respetiva afetação de tempos, uma vez que existiram 

alterações ao nível da Comissão Nacional, perguntou se estava prevista a possibilidade 

daqueles membros/ técnicos poderem vir a ser remunerados ou ter outro de tipo de 

compensação, para que a sua integração na Comissão fosse mais apelativa.-------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da CPCJ de Odemira informou que, em dois mil e quinze, 

entrou em vigor a grande alteração à Lei de Promoção e Proteção e tinha havido o 

compromisso da Comissão Nacional de negociar com as diferentes entidades que integram a 

Comissão, os tempos de afetação dos respetivos técnicos. Revelou ainda que em dois mil e 

dezasseis os referidos tempos estavam definidos, mas não chegaram a ser publicados, por 

constrangimentos na disponibilização de técnicos das áreas da segurança social e da saúde. No 

entanto, tem conhecimento que, no final do ano transato, os referidos tempos voltaram a ser 

aprovados e, se forem aplicados, contemplam para uma CPCJ como a de Odemira a atribuição 

de cinco elementos obrigatórios, com cem por cento de afetação, o que considerava ótimo. 
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Lamentavelmente, a referida proposta também consagrava a possibilidade de as entidades 

poderem adaptar-se a essa nova realidade durante três anos, o que para Odemira não era 

exequível face à urgência de dotar a Comissão dos referidos técnicos, pelo que iria aguardar o 

resultado de uma reunião agendada para o próximo dia dez, onde será debatida aquela proposta, 

e cuja decisão informará posteriormente a Assembleia Municipal.  -----------------------------------  

 ----------- Por último, a Senhora Presidente da CPCJ de Odemira referiu que “Odemira é um 

grande território e tem distâncias enormes, e é difícil à Comissão chegar atempadamente com 

os recursos que tem. Já fiz este lamento por não se ter em conta o território, que temos cinco 

Agrupamentos de Escolas, duas escolas não agrupadas e três equipamentos de apoio à infância 

particulares.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções sobre este assunto, a Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal agradeceu a presença da Senhora Presidente da CPCJ de Odemira e 

desejou votos de um bom trabalho em prol das crianças e dos jovens do concelho de Odemira. --   

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

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu nota do ofício número mil 

duzentos e nove, datado de vinte e oito de fevereiro, enviado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira a dar conhecimento da “Tomada de Posição da Câmara Municipal de 

Odemira sobre a situação da falta de Serviços de Saúde no Sistema Público, no Concelho de 

Odemira”, aprovada por unanimidade na reunião ordinária daquele Órgão realizada no dia 

passado dia vinte de fevereiro. A Assembleia Municipal deliberou, por consenso, solidarizar-se 

com a referida Tomada de Posição. -------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- À semelhança do que ocorreu nas últimas sessões, as intervenções dos membros da 

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

com limitação de tempo: --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A) BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA -----------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Miguel Monteiro apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na 

íntegra: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------ ACESSO À SAÚDE NO CONCELHO DE ODEMIRA -----------------------  

 ---------- Os Eleitos do Partido Socialista, após 2 anos da apresentação nesta Assembleia 

Municipal de uma Moção sobre a falta de meios de saúde no Litoral Alentejano, dirigem-se 

novamente a este órgão para daqui emanar um novo documento que espera vir a ter maior 

consequência e impacto, que origine respostas reais e concretas no concelho de Odemira, por 

parte do Ministério da Saúde. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos desta Assembleia Municipal, nada mais querem do que ver cumprido o 

estabelecido no artigo 64º da Constituição da República Portuguesa. Consideram estes Eleitos 

que o concelho de Odemira está a ser descurado em matéria de saúde, sendo que as melhorias 

aclamadas pelo Governo no SNS (Serviço Nacional de Saúde) não são de todo sentidas neste 

território. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira vive um fenómeno migratório sem igual, estimando-se um acréscimo da 

população residente (26.066 habitantes nos CENSOS 2011) em mais de 10 mil habitantes de 

nacionalidade estrangeira. Esta questão tem vindo a agravar a situação de carência no sector da 

saúde já há muito sentida, sobretudo no período do verão, altura em que a população na zona 

do litoral mais que duplica. Há muito que é reivindicado um Plano de Contingência face às 

necessidades conhecidas pela tutela. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A carência de médicos de família no concelho de Odemira é uma realidade. Carência 

que, apesar de já ser histórica, cada vez mais se tem acentuado. É notório o desequilíbrio entre 

o aumento de utentes dos cuidados de saúde em Odemira e a diminuição de profissionais de 

saúde, evidenciando cada vez mais a dificuldade de acesso à saúde, seja em situação aguda, 
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seja em situação crónica ou de prevenção de saúde primária. Prevê-se que a muito curto prazo o 

concelho de Odemira (composto por 13 freguesias) fique apenas com 1 Médico Especialista em 

Medicina Geral e Familiar no Quadro Efetivo de Pessoal Médico, sendo todos os outros 

serviços dependentes de profissionais em regime de prestação de serviços muitas vezes 

indisponíveis ou incertos em termos de horas semanais e horário de consulta. ----------------------  

 ----------- O caso da carência de médicos na Extensão de Saúde de São Teotónio levou 

recentemente ao fecho desta extensão pela população e a uma cobertura televisiva. Nas 

Extensões de São Luís, Luzíanes e Vale de Santiago, por exemplo, não existe médico que 

preste cuidados àquela população, maioritariamente idosa, estando em causa o direito ao acesso 

à saúde, principalmente a doentes crónicos. Na Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes, 

existem transtornos diários nas consultas e tratamentos por falta de profissionais. ------------------  

 ----------- A Carência de Médicos no Serviço de Urgência Básico (SUB) de Odemira, faz com 

que sejam retirados médicos da Unidade de Saúde Personalizados (UCSP) de Odemira com 

alguma frequência, por vezes no próprio dia, o que consequentemente obriga a que sejam 

desmarcadas todas as consultas na véspera ou mesmo no próprio dia, sabendo da dificuldade 

que será serem remarcadas a curto prazo. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verifica-se diariamente que vários técnicos da Unidade de Saúde Personalizados 

(UCSP) de Odemira se vêem obrigados a partilhar os mesmos gabinetes, o que dificulta o 

cumprimento do sigilo profissional. A sala disponibilizada para algumas atividades (como é o 

caso do curso de preparação para o nascimento e parentalidade e massagem ao bebé) apresenta 

dimensões muito reduzidas para o número de grávidas e bebés existentes neste concelho. --------  

 ----------- A frota automóvel afeta à Unidade de Saúde Personalizados (UCSP) de Odemira é 

muito antiga, existindo 3 carrinhas, duas delas com avarias frequentes, o que muitas das vezes 

obriga a recorrer ao serviço de Táxi, levando a um aumento exponencial de custos para o SNS. -  

 ----------- Os equipamentos disponíveis no Serviço Urgência Básica (SUB) de Odemira estão 
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muito aquém daqueles disponíveis em outras unidades idênticas no resto do País, como por 

exemplo o défice de capacidade analítica de amostras de sangue (avaliação de hemograma, 

leucograma e bioquímica) e a não existência de máquina de avaliação de gasometria. Este 

défice estrutural leva a que todos os utentes, que necessitem de qualquer tipo de avaliação 

analítica para diagnostico diferencial, sejam sujeitos a um transporte de aproximadamente 

75km/1h até ao Hospital mais próximo, levando à exaustão de todos os responsáveis por esses 

transportes inter-hospitalar que muitas vezes se encontram limitados em número de 

operacionais e viaturas disponíveis. Na SUB de Odemira, continua a não existir ventilador na 

sala de emergência, nem gerador de energia para caso de falha de energia elétrica. A 

qualificação em termos de formação em Suporte Avançado de Vida de todos os médicos e 

enfermeiros que aqui trabalham não se tem verificado na totalidade. ---------------------------------  

 ---------- O Serviço de Fisioterapia da UCSP de Odemira encontra-se sem funcionar há cerca de 

um ano, fazendo com que os utentes deste concelho com necessidade de tratamento necessitem 

de se deslocar para o Hospital do Litoral Alentejano, a cerca de 75km/1h distância de Odemira. 

De realçar que, dada a enorme extensão territorial deste concelho, há populações a mais de 100 

kms de distância do Hospital do Litoral Alentejano. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Unidade Móvel de Saúde não se encontra a funcionar em pleno, sendo apenas 

assegurados 2,5 dias por semana. A situação resulta da falta de enfermeiros para afetar a tempo 

inteiro ao serviço, sendo a atual resposta assegurada por outros profissionais através de uma 

modalidade de gestão interna. A equipa da Unida Móvel de Saúde, que se desloca diariamente 

para os sítios mais isolados do concelho, não tem um telemóvel de serviço. ------------------------  

 ---------- Existem constantemente desmarcações de consultas médicas nas várias Extensões de 

Saúde por falta de apoio de enfermagem e consultas de especialidades, como é o caso da saúde 

materno-infantil e vigilância de diabetes.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- O défice de material no Centro de Saúde de Odemira e nas várias Extensões de Saúde 
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são uma realidade. Os cardiotocógrafos no Centro de Saúde de Odemira e na Extensão de 

Saúde de Vila Nova de Milfontes são obsoletos e necessitam de substituição, avariando-se 

persistentemente, o que deixa as grávidas sem resposta no âmbito do bem-estar materno-fetal. 

Na Extensão de Saúde do Almograve e de São Luís não existe maca pediátrica para a 

observação das crianças em contexto de consulta de saúde infantil, o que faz com que estas 

crianças sejam despidas e observadas em marquesas onde são realizados todo o tipo de 

tratamentos, inclusivamente a ferimentos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao nível do Equipamento Informático, no Centro de Saúde de Odemira, a 

fotocopiadora e impressora central encontram-se avariadas há mais de um ano. Falta material 

informático na sala de tratamentos na Extensão de Vila Nova de Milfontes e de São Teotónio. 

Sabe-se que a extensão de São Martinho das Amoreiras precisou de equipamento informático 

para poder garantir o serviço, tendo sido a Junta de Freguesia a disponibilizar um monitor de 

computador, situação que até à data não foi regularizada pela tutela.----------------------------------  

 ----------- O mau estado dos edifícios onde funcionam as Extensões de Sabóia e São Luís é 

gritante, com constrangimentos diários e falta de condições para prestar serviço aos utentes. A 

Extensão de Vila Nova de Milfontes aguarda há vários anos umas novas instalações garantidas 

pela tutela, mas que teima em não sair do papel, mesmo após a Câmara Municipal ter adquirido 

um terreno e disponibilizado uma equipa técnica para o projeto. ---------------------------------------  

 ----------- Neste sentido, após um cenário desta natureza, os Eleitos desta Assembleia Municipal 

deixam as seguintes questões à tutela: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Qual o ponto de situação das obras de melhoramento e alargamento da Unidade de 

Saúde Personalizados (UCSP) de Odemira? ---------------------------------------------------------------  

 ----------- • Qual o ponto de situação da nova Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes? ----  

 ----------- • Qual é o ponto de situação e as propostas de resolução para a Extensão de Saúde de 

São Teotónio? --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • Quais são os números estatísticos da situação em Odemira? Quantos utentes estão 

registados neste concelho e em cada freguesia? ----------------------------------------------------------  

 ---------- • Quantos têm médico de família, e/ou enfermeiro de família atribuído? Quantos 

profissionais estão afetos à unidade de Odemira e respetivas extensões de saúde (UCC, UCSP, 

SUB)? Quantos médicos e enfermeiros faltam ao quadro de mapa de pessoal do Centro de 

Saúde de Odemira e respetivas Extensões? ---------------------------------------------------------------  

 ---------- • Existem planos de evolução, crescimento e inovação para os cuidados de saúde no 

concelho de Odemira? ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Como estão os indicadores em saúde no concelho de Odemira? --------------------------  

 ----------  • Qual a posição do governo relativamente à dificuldade que os habitantes do 

concelho de Odemira têm no acesso aos cuidados de saúde, assim como no acesso a consultas 

de especialidade como cardiologia, oftalmologia, dermatologia, pediatria, etc., especialidades 

que o Hospital Litoral Alentejano não assegura? Como se aplica a definição de acesso universal 

a saúde, descrita na carta de direitos do utente, no concelho de Odemira? ---------------------------  

 ---------- • Por último, face ao cenário de passagem à reforma de 2 Médicas do Quadro de 

Pessoal Efetivo do Centro de Saúde de Odemira, como responde o Governo ao cenário de 

apenas 1 Médico de Medicina Geral e Familiar para mais de 26.000 habitantes do concelho de 

Odemira, isto sem contar com os números da população migrante? ----------------------------------  

 ---------- Um exercício de reflexão que propomos à tutela, é uma avaliação concreta e honesta 

das condições de saúde no concelho de Odemira por parte dos decisores políticos e um 

exercício paralelo de leitura da carta de direitos e deveres dos utentes. -------------------------------  

 ---------- Assim, os Eleitos desta Assembleia Municipal propõem que seja agendada com 

carácter de urgência uma reunião entre a Câmara Municipal de Odemira e o Ministério da 

Saúde, estando cientes que perante este cenário tão grave, a abertura por parte da tutela para 

suprir algumas questões mais prementes será atendida. -------------------------------------------------  
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 ----------- A presente moção será enviada para: ------------------------------------------------------------  

 ----------- . Sua Excelência o Sr.º Presidente da República -----------------------------------------------  

 -----------  . Sua Excelência o Sr.º Primeiro-Ministro -----------------------------------------------------  

 -----------  . Sua Excelência a Sr.ª Ministra da Saúde ------------------------------------------------------  

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

  ----------  . Administração Regional de Saúde do Alentejo ----------------------------------------------  

  ----------  . Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral --------------------------------------------  

  ----------  . Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano ----------------------------------------------  

  ----------  . Diretora do Centro de Saúde de Odemira ----------------------------------------------------  

  ----------  . Órgãos de Comunicação Social Regionais e Nacionais ------------------------------------  

  ---------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020 ----------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que apresentou a Proposta que seguidamente se 

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

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

 --------------------- GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO DA SAÚDE ------------------------------  

 ----------- Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira, face ao 

enorme cenário de degradação do sector da saúde em todo o concelho de Odemira, propõem a 

constituição de 1 Grupo de Trabalho Temático que permita aprofundar a recolha de 

informação, bem como realizar um conjunto de reuniões com a Vereadora do Pelouro da 

Saúde, Presidentes de Junta de Freguesia e Profissionais de Saúde do concelho de Odemira. -----  

 ----------- A recolha de informação a realizar por este Grupo de Trabalho, permitirá igualmente 

desenhar um conjunto de propostas para emanar à Direção do Centro de Saúde de Odemira, 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano e à própria Câmara Municipal de Odemira. ------  

 ----------- Propõe-se que de acordo com a composição da Assembleia Municipal, o grupo seja 
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composto por 5 eleitos do Partido Socialista, 2 Eleitos da Coligação Democrática Unitária, 1 

Eleito pelo Partido Social Democrata e 1 Eleito pelo Bloca de Esquerda. ----------------------------  

 ---------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal”. -----------------------------  

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

que referindo-se à intervenção que está a decorrer no concelho para a colocação de fibra ótica, 

lamentou que o Município de Odemira ou a empresa responsável não tivessem comunicado à 

Junta de Freguesia o início dos trabalhos e, bem assim, alertou para a forma como os mesmos 

estavam a decorrer, tendo recorrentemente remetido para a empresa DST/ Telecom registos de 

algumas situações desagradáveis, designadamente de valas que abatem e não eram repostas, as 

reposições eram desadequadas para a via pública, colocação de cabos desprotegidos, entre 

outras. Nessa conformidade, perguntou se a nível municipal a fiscalização da obra estava a ser 

efetuada. Ainda sobre este assunto, congratulou-se pelo facto de o território já estar a ser 

dotado de cobertura “5G”, no entanto, relembrou que ainda existiam zonas no concelho sem 

cobertura de ligação “3G” e “4G”.--------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, apelou para que através do Conselho Municipal de Segurança de Odemira 

ou do Serviço Municipal de Proteção Civil fosse alertada a empresa Navigator para a existência 

de uma densa faixa de eucaliptos que forma um túnel na estrada de São Luís para Vila Nova de 

Milfontes, o que representa uma zona de potencial perigo se ocorrer um incêndio. ----------------  

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

Nova de Milfontes, que manifestou a sua preocupação quanto à falta de água em determinadas 

zonas da sua freguesia, porque as captações estavam a secar, pelo que sugeriu que fosse 

equacionada a hipótese de se conceder o abastecimento de água pública a determinadas 

habitações, por questões de saúde pública, antes da aprovação do Plano de Urbanização da 

Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes. -----  



-24- 

28-02-2020 

 ----------- Seguidamente, informou que recebeu várias solicitações de moradores e comerciantes 

da Rua Sarmento Beires, em Vila Nova de Milfontes, para que fosse permitida existência de 

cargas e descargas naquela via, que se encontra fechada à circulação automóvel. -------------------  

 ----------- Por último, alertou para a publicação de nova legislação sobre a circulação de 

autocaravanas que permite identificar zonas de interdição de circulação daqueles veículos, bem 

como a possibilidade de as forças de segurança poderem atuar e autuar em caso de 

incumprimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelou ainda a intervenção do Município de Odemira junto do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para que fosse efetuada uma maior 

fiscalização na zona de Parque Natural e deu conhecimento de duas denúncias por ele efetuadas 

relativas a ações de destruição daquela zona protegida, uma onde um trator se preparava para 

lavrar quatrocentos hectares em zona de proteção especial junto às dunas, entre o Canal e o 

Malhão, para semear leguminosas; e outra, referente ao transito de um grupo de trinta e cinco 

jipes nas dunas primárias na mesma zona. Por este motivo, solicitou ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal a colaboração para o encerramento dos caminhos existentes naquele local 

que dão acesso à duna primária. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Pinheiros, que em resposta à intervenção da Senhora Fernanda Almeida na última sessão da 

Assembleia Municipal sobre Educação, informou que no momento na Boavista dos Pinheiros 

existiam quarenta e cinco alunos no Centro Escolar que não eram da sua Freguesia. ---------------  

 ----------- Seguidamente, perguntou sobre o ponto de situação do processo relativo à recolha de 

viaturas abandonadas na via pública, cuja exposição relativamente às enumeras viaturas 

existentes na sua localidade já havia sido efetuada ao Município de Odemira. ----------------------  

 ----------- Por último, alertou para a permanência de grupos de adultos migrantes nos parques 

infantis da sua localidade, evitando por esse motivo a utilização dos equipamentos pelas 
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crianças, facto que foi alvo de críticas nas redes sociais, com relatos fotográficos. -----------------  

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

 ---------- Interveio a Senhora Maria Luísa Palma que apresentou a Saudação que seguidamente 

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

 --------------------------------------------- “SAUDAÇÃO --------------------------------------------------  

 ---------------------- 8 DE MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER ---------------------  

 ---------- São as sociedades que ditam as regras à comunidade, e por razões culturais, étnicas ou 

políticas, limitam muitas vezes os direitos inerentes ao ser humano. Ao longo das épocas, 

muitos têm sido os casos de humilhação que o “status quo” tem originado. A mulher, pelo facto 

de o ser, tem sido, ao longo dos tempos, o caso mais incisivo nesta causa. Por diversas épocas 

viu-se reduzida à sua condição de doméstica, sem acesso a qualquer participação social ou 

política, submetida à decisão masculina. E, como sempre existiu quem visse mais além, 

surgiram na sociedade mulheres lutadoras que levaram a peito mudar este estado de coisas. -----  

 ---------- Em finais do séc. XIX, surgiram as primeiras lutas organizadas pelas mulheres, 

percorreram o séc. XX e estendem-se até aos nossos dias. Em 1909, nos Estados Unidos, 

celebra-se o 1º dia internacional da mulher. No ano seguinte, aquando da 2ª conferência, em 

Copenhaga, Clara Zetkin propõe um dia internacional da mulher, tendo a sua proposta sido 

aprovada. Em 1975 a ONU oficializa o dia 8 de Março, como dia internacional da mulher, data 

adotada por muitos Países. Prosseguem conferências sobre o tema, no México, Copenhaga, 

Nairobi, China, Reino Unido, com o título “Combate à desigualdade de género”. Portugal, com 

a revolução de 74, aprova em 2 de Abril de 76, o documento supremo, onde se consagra 

direitos de igualdade – A Constituição da República Portuguesa. -------------------------------------  

 ---------- A mulher tem hoje participação social e política, compete ao lado do homem, 

enquanto que, não muito tempo atrás, nem ao voto tinha acesso. --------------------------------------  

 ---------- Mas não esqueçamos quantas mulheres permanecem ainda vítimas de injustiças 
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salariais, violência patronal e doméstica, exploração sexual, tráfego humano. É uma luta que se 

estende até aos nossos dias. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para dar mais força a esta causa, o MDM manifesta-se em Lisboa no próximo dia 8 de 

março, a partir dos Restauradores. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 28 de fevereiro de 2020, saúda todas 

as mulheres do nosso país, em especial as do concelho de Odemira que, conscientes desta 

causa, permanecem atentas às desigualdades de género, na lei e na vida. -----------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020 ----------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma para solicitar o ponto de situação dos trabalhos 

desenvolvidos pela empresa GeoAtributo na elaboração do Plano de Urbanização da AFIPR de 

Vila Nova de Milfontes e alertou para a contínua “construção descontrolada” naquela zona. -----  

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo que apresentou a Declaração Política que 

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

 --------------------------------------- “DECLARAÇÃO POLÍTICA --------------------------------------  

 -----------------------A SAÚDE NO NOSSO CONCELHO ESTÁ DOENTE! ------------------------  

 ----------- Há muito que a falta de investimento na saúde no Concelho de Odemira, por parte da 

tutela, é uma evidência e um grave problema sentido pela população. --------------------------------  

 ----------- Com o significativo aumento da população, os poucos médicos, enfermeiros, técnicos 

e funcionários do Centro de Saúde de Odemira e das Extensões de Saúde do Concelho, 

especialmente nas freguesias do litoral, não conseguem dar resposta a todos os que recorrem a 

estes serviços públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recentemente, pela falta de médicos e outros profissionais, o Centro de Saúde de São 

Teotónio foi alvo da revolta de um cidadão desesperado. Muitos e muitos outros cidadãos da 

Freguesia acompanham e concordam com a sua revolta, pois para obter um atestado, uma 
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credencial ou uma simples consulta, por vezes, é necessário esperar meses. A prova do 

descontentamento foi dada com a participação de mais de uma centena de pessoas na 

manifestação do passado dia 14 de fevereiro. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Noutras freguesias e aglomerados populacionais, os Utentes apenas têm acesso a 

cuidados de saúde uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e se, por qualquer motivo, o 

Médico de Família não comparecer no dia previsto ou adoecer, ficam sem consulta 1 mês ou 

mais, como os casos de São Luís e de Vale de Santiago. Se o sistema informático não 

funcionar, os Utentes ficam sem consulta por tempo indeterminado. ---------------------------------  

 ---------- As populações aguardam há muito a prometida construção do Centro de Saúde de 

Vila Nova de Milfontes, a requalificação da Extensão de Saúde de Sabóia, a ampliação da Sala 

do Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Odemira, bem como a reabertura das 

extensões de saúde encerradas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Prevendo-se a saída de quatro médicos, que querem reformar-se no presente ano, 

avizinham-se dias difíceis. Aos milhares de utentes atualmente sem médico de família, juntam-

se outros milhares pela saída desses médicos e mais uns milhares de trabalhadores agrícolas 

imigrantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O aumento da população imigrante, verifica-se nos últimos anos, torna necessária a 

realização de um rastreio de saúde do concelho, pois sabe-se que estão a surgir algumas 

doenças, cuja incidência e prevalência eram muito reduzidas ou inexistentes. ----------------------  

 ---------- Para agravar a débil saúde do nosso concelho, o acesso aos cuidados de saúde no 

Hospital do Litoral Alentejano é bastante limitado, também pela falta de médicos, enfermeiros, 

técnicos e funcionários. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As opções políticas dos sucessivos Governos PS e do PSD/CDS, nomeadamente o 

subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde e a insuficiente contratação de profissionais de 

saúde, têm levado à progressiva degradação dos serviços públicos. -----------------------------------  
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 ----------- Os eleitos da CDU consideram inadmissível que esta situação se mantenha e reiteram 

que todos os Odemirenses têm direito à Saúde, um direito de Abril fundamental consagrado na 

Constituição da República Portuguesa. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para fazer face aos problemas reais e melhorar a qualidade de vida da população do 

nosso Concelho, é necessária e urgente uma efetiva mudança de políticas, bem como uma 

resposta célere por parte do poder central. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Desejamos e esperamos que esta Assembleia e o Executivo Municipal, perante a 

possível calamidade que pode vir a acontecer, em unidade, consigam uma resolução. Nós, 

eleitos da CDU, estamos disponíveis para reivindicar junto das entidades a resolução deste 

nosso grave problema. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020 ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que apresentou a Moção que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -----------------------PELA CRIAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS ---------------------  

 ----------- Instituir as Regiões Administrativas, mais do que um imperativo constitucional, é uma 

necessidade reconhecida para promover o desenvolvimento regional, aprofundar a democracia 

e reorganizar a administração do Estado. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esmagar a autonomia de realização das autarquias locais sob o peso de múltiplas 

tarefas e encargos para a execução de políticas centralmente decididas ou eleger, por um 

colégio restrito, titulares de órgãos de direção de organismos desconcentrados da administração 

(que estão vinculados a executar as opções do governo e submetidos à sua tutela integrativa), 

não promove nenhum daqueles objetivos essenciais.-----------------------------------------------------  

 ----------- O agendamento do Projeto de Resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do 
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PCP, que definia um calendário e metodologia visando a instituição em concreto das Regiões 

Administrativas até às eleições para as autarquias em 2021, constituía uma oportunidade para 

efetuar a descentralização que o País carece. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Não se pode deixar de assinalar que aqueles que ciclicamente reiteram o seu apego à 

Regionalização e os que repetidamente lamentam e desertificação, o abandono do interior e as 

assimetrias territoriais tenham, na Assembleia da República, contribuindo com o seu voto para 

impedir que se desse realização ao que a Constituição da República Portuguesa consagra há 

mais de quatro décadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A posição assumida pelo PS, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e PAN só pode ser 

merecedora de crítica pelo que representa de negação de um avanço indispensável ao 

desenvolvimento regional e à própria afirmação da autonomia do poder local. ---------------------  

 ---------- Nestes termos, a Assembleia Municipal de Odemira delibera: -----------------------------  

 ---------- 1 – Manifestar o seu protesto face ao resultado que impôs novo adiamento ao 

processo da Regionalização; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Denunciar o propósito de, mais uma vez, atrasar o processo de regionalização com 

o pretexto da pretensa democratização das CCDR; ------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Reafirmar a necessidade urgente de instituir, em concreto, as Regiões 

Administrativas no Continente; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – Manifestar a sua preocupação com o chamado processo de descentralização pelo 

que contende com a autonomia das autarquias locais (principalmente ao transferir competências 

para concretizar atribuições do Estado e da administração central), com a universalidade de 

direitos sociais fundamentais (como a saúde e a educação), e por transferir, de facto, encargos 

incomportáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. -----------------------------------------------  
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 ----------- O Senhor Nuno Góis questionou, ainda, o ponto de situação das obras do Centro 

Escolar de São Luís. Referiu estranhar o facto de continuar tudo parado, apesar de as crianças 

já terem sido transferidas temporariamente para outros locais, pelo que temia que a situação se 

prolongasse por mais um ano letivo. Perguntou, também, sobre o ponto de situação das obras 

no jardim público do Bairro Municipal de São Luís, cujo início esteve previsto para o mês 

dezembro do ano transato e até à data nada tinha sido efetuado. ---------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu-se à intervenção no Parlamento do Senhor Ministro das 

Infraestruturas e da Habitação, Nuno Santos, sobre a habitação no concelho, onde o Senhor 

Ministro mencionou que Odemira tinha uma excelente estratégia local de habitação e que 

haveria inclusivamente acesso ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação - 1.º Direito. 

Nessa conformidade, perguntou qual era a estratégia local definida pela Câmara Municipal para 

a habitação e se efetivamente estava a ser implementado aquele programa de apoio. ---------------  

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

 ------------ Interveio o Senhor Arménio Simão que alertou para a publicação, no passado dia 

vinte e seis de fevereiro, do “Despacho n.º 2616/2020”, que “Procede à identificação das 

freguesias prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível no âmbito da 

prevenção de incêndios rurais”, emanado pela “Administração Interna e Ambiente e Ação 

Climática - Gabinetes da Secretária de Estado da Administração Interna e do Secretário de 

Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território”, onde 

constam nove das treze freguesias do concelho de Odemira. Alertou, ainda, para o facto de a 

maioria dos proprietários dos terrenos no concelho de Odemira não conseguir cumprir os 

prazos estipulados para a limpeza dos respetivos terrenos. Face à extensão territorial abrangida 

pelas freguesias do concelho que se encontram mencionadas no referido Despacho, perguntou 

como pretende o Município de Odemira proceder para se substituir aos proprietários que não 

efetuarem a limpeza dos terrenos e dar cumprimento à determinação legal no prazo 
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estabelecido.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, relembrou que o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 

indicava a área suscetível de ser florestada no concelho de Odemira, a qual rondaria os três mil 

hectares e que teria de ser incluída no Plano Diretor Municipal de Odemira. Disse, também, que 

na sessão onde colocou este assunto, foi referido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

que a avaliação da distribuição daquela área no concelho ainda não tinha sido efetuada por falta 

de recursos humanos especializados no Município de Odemira. Nessa conformidade, e tendo 

em conta que o processo de transposição tem de estar concluído até ao final do ano de dois mil 

e vinte e um, sob pena do concelho não poder beneficiar desta possibilidade, perguntou o ponto 

de situação sobre aquele processo. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves solicitou esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: ----  

 -----------  - qual o ponto de situação da revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira; --------  

 -----------  - qual o ponto de situação das transmissões online das sessões da Assembleia 

Municipal, relembrando que na última sessão o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

prometeu que nesta sessão já tinha mais desenvolvimentos sobre aquele processo; ----------------  

 -----------  - qual o ponto de situação da concretização do projeto “Salas de aulas do futuro” do 

Orçamento Participativo de Colos; -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - qual a previsão em relação ao reforço do abastecimento de água a algumas 

localidades, designadamente Colos e Relíquias, devido à redução de água nas captações 

subterrâneas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - qual o ponto de situação da concretização do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária nos Transportes Públicos (PART), no Distrito de Beja; --------------------------------------  

 -----------  - questionou se estava prevista alguma intervenção de conservação no edifício da 

Biblioteca Municipal “José Saramago” de Odemira, alertando para o mau estado das janelas, 
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pintura exterior e pavimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Seguidamente apresentou as Moções que se transcrevem na íntegra: ---------------------   

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

 ------------ ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE NO CONCELHO DE ODEMIRA -----------  

 ------------  - Considerando as graves deficiências existentes no acesso aos cuidados de saúde no 

Concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Considerando a falta de meios humanos no Hospital do Litoral Alentejano. ----------  

 ------------  - Considerando o aumento da população residente no Concelho de Odemira e o 

brutal aumento populacional na época alta do verão.-----------------------------------------------------  

 ------------  - Considerando o número de utentes sem acesso a médico de família. -------------------  

 ------------   - Considerando o tempo de espera para acesso a consultas em várias extensões de 

saúde no Concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Considerando a continua falta de investimento em meios humanos e infraestruturas 

na área da saúde no Concelho de Odemira. ----------------------------------------------------------------  

 ------------  - Considerando que uma larga fatia do território nem acesso a farmácia tem. ----------  

 ------------  - Considerando que a falta de meios humanos não permite o correto funcionamento 

de algumas Extensões de Saúde no Concelho de Odemira. ---------------------------------------------  

 ------------  - Considerando o deficitário investimento em infraestruturas no Concelho de 

Odemira, veja-se os casos de Sabóia e Vila Nova de Milfontes, p. ex. --------------------------------  

 ------------  - Considerando o contínuo descontentamento das populações com as situações 

relatadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - Considerando que há utentes a dormir à porta das extensões de saúde para 

conseguirem uma simples consulta de recurso. -----------------------------------------------------------  

 ------------ Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, DELIBERA: ------------------------  

 ------------ 1 – Exigir ao governo que sejam tomadas medidas imediatas de forma a suprir as 
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carências em matéria de saúde dos habitantes do Concelho de Odemira. ----------------------------  

 ----------- 2- Que sejam comunicados a esta Assembleia os números reais de utentes inscritos e 

quais os que têm acesso a médico de família. -------------------------------------------------------------  

 ----------- 3- Que sejam comunicados a esta Assembleia quais os investimentos previstos em 

termos de Infraestruturas e equipamentos de saúde. -----------------------------------------------------  

 ----------- Caso seja aprovada, a presente moção deverá ser enviada para: ---------------------------  

 -----------  - Presidente da República e Presidente da Assembleia da República --------------------  

 -----------  - Primeiro Ministro e Grupos Parlamentares na Assembleia da República -------------  

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

 -----------  - Meios de Comunicação Social nacionais e regionais. ------------------------------------  

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

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

 ----------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020”. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre este assunto o Senhor Pedro Gonçalves referiu que apenas “a esquerda” 

teve a preocupação de apresentar documentos sobre a Saúde no concelho de Odemira. -----------  

 ----------- Sobre esta afirmação o Senhor Arménio Simão referiu que era “arriscado presumir 

que apenas à esquerda a Saúde é preocupação no concelho de Odemira e deveria ter esperado 

pelo resultado das votações das Moções”. -----------------------------------------------------------------  

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

 ----------- SAUDAÇÃO À GREVE FEMINISTA INTERNACIONAL DE 8 DE MARÇO ------  

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

 ---------- a) O dia 8 de Março, dia internacional das mulheres, é um dia de luta histórica para as 

mulheres em todo o mundo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Depois de várias décadas de luta, as discriminações de género entre profissões, a 

dupla jornada de trabalho, com maior peso das tarefas domésticas sobre as mulheres, as 
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desigualdades atravessadas pela pobreza, pelo racismo, pela diversidade funcional e pelos 

vários preconceitos que criam estigmas sobre quem é diferente ou não se encaixa na norma, 

persistem em todo o mundo. Problemas à escala mundial reclamam uma resposta internacional.  

 ----------- c) É reconhecido que não é indiferente a cor da pele, o lugar de proveniência, de 

residência e orientação sexual das mulheres, pois é precisamente entre as mulheres negras e 

emigrantes que estes problemas se agravam, nomeadamente com contratos precários e sem 

direitos e onde existe mais racismo e xenofobia; ---------------------------------------------------------  

 ----------- d) A Greve Feminista surge de uma proposta feita pelo movimento feminista 

internacional, que convoca uma greve de mulheres, em defesa dos seus direitos como forma de 

mobilização contra a violência, a desigualdade e os preconceitos. -------------------------------------  

 ----------- e) Além do seu caráter internacional, a Greve Feminista é uma greve social. O seu 

centro é a realidade das mulheres, na vida concreta. Pretende-se dar visibilidade aos trabalhos 

não contabilizados, nomeadamente os cuidados informais e domésticos, realizados 

esmagadoramente por mulheres. A suposta igualdade social que as mulheres teriam alcançado, 

veio a demonstrar-se incompleta e, em alguns casos completamente ilusória. -----------------------  

 ----------- f) As mulheres são as protagonistas desta mobilização, mas é essencial que nela esteja 

envolvida toda a comunidade. Pelo mundo, as mulheres têm tomado as ruas neste dia, 

marcando-o como um dia de luta, mobilização, reivindicação e resistência. Em Portugal, 

entramos no terceiro ano consecutivo de organização desta Greve, é imperativo que aqui, nesta 

Assembleia, as nossas vozes se juntem a este grito contra todas as grandes injustiças, 

desigualdades e opressões que as mulheres por todo o mundo sofrem, sejam elas a nível 

económico, racial, jurídico, sexual ou cultural. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo exposto, a Assembleia Municipal de Odemira, DELIBERA: --------------------------  

 ----------- 1 – Saudar a Greve Feminista Internacional, a sua luta, bem como todas as conquistas 

das mulheres e dos movimentos feministas; ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2 - Apelar à participação de todas e todos nas manifestações organizadas pela Rede 8 

de Março em Portugal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Remeter esta Moção à Assembleia da República (Comissão Parlamentar de 

Direitos, Liberdades e Garantias), à CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e 

à CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. -------------------------------------  

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

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

 ---------- Odemira, 28 de fevereiro de 2020”. -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Neste momento a Senhora Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a sessão 

para um intervalo de quinze minutos, nos termos da alínea a) do número dois do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. ---------------------------------------   

 ---------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos, dando continuidade ao 

tratamento do ponto três do Período Antes da Ordem do Dia, designadamente à apreciação e 

votação dos documentos apresentados. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que disse: “atendendo à importância e à gravidade 

da temática referente à Saúde, vínhamos propor ao Bloco de Esquerda que fundisse a sua 

Moção com a nossa, com a incorporação de algum aspeto que entendesse, assim como convidar 

os outros partidos desta Assembleia Municipal a ficarem connosco nesta Moção, sendo uma 

Moção conjunta de todos os partidos deste Órgão. Desta forma poderá ter mais força a Moção 

apresentada, sendo ela o reflexo do interesse para o concelho e de todos estarem em 

consonância com a mesma”. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que considerou que, à semelhança do que já havia 

sido efetuado com outras matérias, seria mais relevante e marcante a tomada de uma posição 

conjunta, com os devidos acertos dos textos, sem a perda das características próprias dos 
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respetivos documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que informou que a bancada da Coligação Democrática 

Unitária concordava com a fusão das Moções num só documento, apoiado por todas as forças 

políticas, mas também não estavam contra votar ambas as Moções. -----------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que manifestou algumas dúvidas quanto à 

argumentação de que um só documento seria mais vantajoso do que vários sobre o mesmo 

tema. Afirmou, ainda, que não concordava com a junção das Moções e relembrou que já se 

tinham solidarizado com a posição da Câmara Municipal de Odemira sobre o mesmo assunto e 

a bancada da Coligação Democrática Unitária pretendia manter a sua Declaração Política, pelo 

que manteria também a sua Moção. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que considerou que tinham a oportunidade de 

unificar o documento apresentado pelos eleitos do Partido Socialista, que estava bem 

estruturado e aprofundado. Uma vez que, por parte das bancadas da Coligação Democrática 

Unitária e do Partido Social Democrata, havia concordânia com a unificação dos documentos, 

reiterou o pedido ao eleito do Bloco de Esquerda que repensasse a sua posição de manter a 

respetiva Moção, tendo o referido eleito mantido a sua posição. ---------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que sugeriu uma de duas possibilidades: ou se 

mantinham os documentos todos e eram votados separadamente ou existia uma posição 

conjunta dos partidos na Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Almeida que convidou o eleito pelo Bloco de Esquerda a 

transformar a sua Moção numa Declaração Política e a apoiar a Moção do Partido Socialista, a 

qual se transformaria numa posição de todos os partidos da Assembleia Municipal, ganhando 

assim “a força necessária para um problema efetivo e que requer de todos mais sensibilidade 

para o assunto e menos ação politica”. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que respondeu que não se sentia preparado para 
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votar um documento em conjunto com os responsáveis pelo estado da saúde no concelho de 

Odemira (PS e PSD). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro no sentido de relembroar que, em outros 

momentos, foi útil a colaboração de todas as forças políticas para um bem maior, 

exemplificando com a Moção sobre o encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos, 

em Colos. Considerou, ainda, que, independentemente do número de documentos a apresentar, 

o problema da Saúde no concelho de Odemira era grave e deviam estar todos em consonância 

ao invés de estarem a ter aquela discussão pouco profícua em torno dos documentos. 

Relembrou também que o Partido Socialista já se tinha disponibilizado para efetuar um 

documento conjunto e propôs a criação de um Grupo de Trabalho sobre a temática. --------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor Francisco Martins que relembrou ao Senhor Pedro 

Gonçalves que, os eleitos do Partido Socialista naquela Assembleia Municipal, estavam a 

apresentar documentos que refletiam uma posição contra a atuação do próprio partido no 

Governo no que se refere à situação da Saúde no concelho, pelo que lamentava a posição do 

Bloco de Esquerda. Considerou, ainda, que no momento deviam pensar mais nas necessidades 

da população do concelho de Odemira quanto à falta de cuidados na Saúde e menos em 

questões políticas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou que já tinham 

conseguido conciliar esforços para tomar uma posição conjunta quando se debateu o 

encerramento do Balcão da Caixa Geral de Depósitos em Colos, e que tinha sido o próprio 

deputado do Bloco de Esquerda quem mais tinha lutado para se chegar à unificação de 

posições.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que em resposta à Senhora Presidente da 

Assembleia Municipal relembrou que posteriormente à unificação de posições, na sessão 

imediatamente seguinte os eleitos da bancada da Coligação Democrática Unitária reforçaram a 
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sua posição apresentando novamente a Declaração de Voto. -------------------------------------------  

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

das Amoreiras, que considerou que o deputado do Bloco de Esquerda pretendia marcar a sua 

posição política, para a poder divulgar de imediato nas redes sociais, pelo que lamentou que 

prevalecesse a decisão política em detrimento da resolução dos problemas no concelho, para a 

qual deviam estar todos unidos. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que relativamente à última intervenção referiu 

que tanto ele como a sua bancada política dispensavam conselhos de como haveriam de agir no 

que se refere à propaganda das ações desenvolvidas pelo Bloco de Esquerda, relembrando que 

outras forças políticas tinham jornais para o fazer. -------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções e não havendo consonância quanto à unificação de 

documentos, procedeu-se à sua votação separadamente, tendo-se obtido o seguinte resultado: ---  

 ----------- DOCUMENTOS DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA -------------------------  

 ----------- 1. MOÇÃO “Acesso à Saúde no Concelho de Odemira”: foi aprovada por 

unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

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

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

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. ---------  

 ----------- 2. PROPOSTA “Grupo de Trabalho Temático da Saúde”: foi aprovada por maioria, 

com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor 

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

eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando 

estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------  

 ----------- DOCUMENTOS DA BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  
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 ---------- 1. SAUDAÇÃO “8 de Março – Dia Internacional da Mulher”: foi aprovada por 

unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

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

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

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. --------  

 ---------- 2. MOÇÃO “Pela criação das Regiões Administrativas”: foi rejeitada por maioria, 

com dezoito votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo 

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

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta e três membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ---------- DOCUMENTOS DA BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA ------------------------  

 ---------- 1. MOÇÃO “Acesso aos cuidados de Saúde no Concelho de Odemira”: foi aprovada 

por maioria, com seis 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, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, doze votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, três abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

Municipal. Foram apresentadas as seguintes Declarações de Voto: -----------------------------------  

 ----------  - de doze eleitos do Partido Socialista, por escrito: “Os eleitos da Bancada do P.S. 

votaram contra a Moção do B.E. tendo em conta que fez uma proposta de unificação conjunta 

de todas as forças políticas representadas nesta A.M., acreditando que desta forma teríamos 

uma posição de força e união reforçada em prol dos interesses da população do concelho de 

Odemira, lamentando que devido à recusa do B.E. não tenham reunido condições para que a 
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Moção unisse todas as bancadas, originando um trabalho conjunto”. ---------------------------------  

 -----------  - de Miguel Monteiro, eleito pelo Partido Socialista, verbal: “Abstenho-me nesta 

votação porque mais uma vez reforço o que foi dito pelo meu colega de bancada de não haver 

esta abertura de uma posição conjunta, no entanto, pela dimensão da problemática sou incapaz 

de votar contra, até porque provavelmente isso seria utilizado para outros fins.” --------------------  

 -----------  - de Nuno Góis, eleito pela Coligação Democrática Unitária, verbal: “Parece-me que 

aconteceu aqui aquilo de que estava a ser acusado o Bloco de Esquerda. No fundo todos 

concordávamos com a Moção do Bloco de Esquerda, mas depois a jogada política fez com que 

os deputados do PS, uns votassem contra, outros a favor e outros se abstivessem. Aqui sim 

tirámos força a uma Moção, porque ou votávamos tudo e aí tínhamos força, porque eram duas 

Moções sobre o mesmo assunto, ou então este jogo político do PS não ajudou ninguém”. --------  

 -----------  - de Arménio Simão, eleito pelo Partido Social Democrata, escrita: “A importância da 

defesa da qualidade dos serviços de saúde prestados no concelho de Odemira é uma 

preocupação permanente dos eleitos do PSD que, por isso, votaram favoravelmente as moções 

apresentadas pelo PS e pelo BE sobre o estado da saúde no concelho. Contudo, entendemos que 

os efeitos desejados seriam seguramente mais facilmente atingidos quando reivindicados em 

posição conjunta, inviabilizada aqui pelo BE. Entendemos que as posições individualizadas são 

reveladoras da pouca tendência para a procura de consensos, em matérias tão relevantes como é 

o caso da saúde, retirando a força “ao todo” em prol da glória “da parte” …”. ----------------------  

 ----------- 2. MOÇÃO “Saudação à Greve Feminista Internacional de 8 de Março”: foi aprovada 

por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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

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

pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação às questões 

colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos informou/ referiu: -------------------------------------  

 -----------  - que o Deputado Pedro Gonçalves tinha o hábito de se distanciar das ações que 

corriam menos bem, no entanto, relembrou que o Governo anterior só exerceu o mandato 

porque o Bloco de Esquerda lhe deu apoio. Nesta conformidade, considerou que para a história 

da Democracia em Portugal, ficará o registo que todos estavam envolvidos e todas as forças 

políticas representadas na Assembleia Municipal tiveram responsabilidade nas ações que 

tiveram impacto no concelho, as consideradas boas e as menos boas. --------------------------------  

 -----------  - que a instalação de fibra ótica no concelho tem tido problemas em quase todas as 

freguesias do concelho, reconhecendo que os trabalhos estavam mal feitos, inacabados e 

inclusivamente em alguns locais já tinham sido refeitos diversas vezes. Informou também que a 

intervenção em causa não tinha sido adjudicada pelo Município de Odemira, apenas tinha 

autorizado a sua realização, mas estavam a acompanhar as obras porque incidiam sobre 

infraestruturas públicas. O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou aos Presidentes 

das Juntas de Freguesia que enviassem para o Município a identificação dos locais onde 

existiam problemas, para poderem apresenta-los à empresa em causa. Reconheceu que devia ter 

havido uma comunicação prévia daquela intervenção às Juntas de Freguesias. ---------------------  

 -----------  - que o Senhor Vereador Ricardo Cardoso iria verificar o ponto de situação sobre o 

reforço das coberturas “3G” e “4G” no concelho e que seria analisado pela Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios o problema do túnel de eucaliptos na estrada 

de São Luís para Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------------------------  

 -----------  - que na AFIPR de Vila Nova de Milfontes, numa determinada altura, por questões 

de saúde pública decidiu-se colocar provisoriamente rede de água a algumas habitações que já 

existiam, mas relembrou que no âmbito da elaboração do Plano de Urbanização daquela zona 
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houve um “momento zero” que foi comunicado à população, e não podiam continuar a permitir 

a existência de comportamentos abusivos, com alguma incúria de alguns proprietários dos 

terrenos. Nesta conformidade, solicitou à Senhora Vereadora Raquel Domingos que 

identificasse as situações apresentadas pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes para posterior análise. ------------------------------------------------------------------  

 ------------  - que nas zonas de proteção do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina a competência de fiscalização é do Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF) e segundo o respetivo Plano de Ordenamento estavam previstas a aplicação 

de coimas elevadíssimas por danos ambientais. Nesse sentido, considerou que os abusos 

descritos pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes em zona de Parque 

Natural, bem como outros existentes designadamente na zona da AFIPR, poderiam ser evitados 

se existisse uma maior fiscalização e aplicação das respetivas coimas. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal solicitou ainda ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes que apresentasse uma proposta para ordenamento dos caminhos entre o Canal e o 

Malhão, para análise junto das entidades com competência na matéria. ------------------------------  

 ------------  - que numa reunião no âmbito da revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

houve o acolhimento de todas as entidades, incluindo da Agricultura, da proposta do Município 

de Odemira de não colocação de novas estufas a menos de quinhentos metros da costa e que as 

existentes permaneceriam apenas enquanto houvesse atividade, considerando que este facto se 

traduziu num passo importante que não estava previsto na Resolução de Conselho de Ministros.  

 ------------  - que o problema das viaturas abandonadas agravou-se nos últimos anos e tem sido 

muito difícil a identificação dos respetivos proprietários, no entanto, estavam a efetuar o 

levantamento dos veículos que se encontravam naquelas condições, para posterior remoção nos 

termos do respetivo Regulamento Municipal, pelo que apelou à colaboração dos Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia o contributo no referido processo. -------------------------------  
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 -----------  - que iria solicitar aos respetivos serviços para que fossem afixadas as regras de 

utilização dos Parques Infantis junto dos respetivos equipamentos, devendo as mesmas ser 

traduzidas em diversos idiomas. ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que o Plano de Urbanização da zona da AFIPR de Vila Nova de Milfontes se 

encontra em fase de elaboração do Estudo Prévio, no entanto, previamente à publicação para 

discussão pública, houve a necessidade de se efetuar um estudo arqueológico, devido à 

existência naquela zona de uma necrópole, o qual se encontra em fase de conclusão. -------------  

 -----------  - que as obras do Centro Escolar de São Luís iriam iniciar brevemente, porque já 

tinham recebido o visto do Tribunal de Contas, pelo que acreditava que os trabalhos estariam 

concluídos antes do início do próximo ano letivo, se a empresa for diligente na execução dos 

trabalhos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que o protocolo com a Junta de Freguesia de São Luís para a concretização do 

jardim público do Bairro Municipal já tinham sido efetuado, pelo que considerava que o início 

das obras estaria para breve. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que estava em concurso a elaboração do Estudo Prévio do Plano Estratégico Local 

de Habitação do Concelho de Odemira, tendo já sido preparado os respetivos Termos de 

Referência. Referiu ainda que o Município de Odemira se tinha candidatado ao fundo para 

elaboração do referido Plano, sendo financiado pelo Estado o valor de vinte e cinco mil euros. 

Disse ainda que enquanto não estiver elaborado o Plano não poderão ter acesso ao Programa de 

Apoio “Primeiro Direito”.------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - relativamente à limpeza dos terrenos relembrou que há um ano equacionou o 

Senhor Ministro da Administração Interna sobre a dificuldade de as Câmaras Municipais 

conseguirem cumprir o estipulado pela respetiva legislação. Revelou que após a receção da 

notificação da Guarda Nacional Republicana do incumprimento por parte dos proprietários dos 

terrenos, o processo era enviado para a contratação de serviços, sendo incluído num concurso 



-44- 

28-02-2020 

para desmatação de uma determinada área, o qual também tinha prazos a respeitar. ---------------  

 ------------  - que estava a decorrer um processo de concurso para recrutamento de um Técnico 

Florestal para o Município de Odemira, que irá posteriormente trabalhar na transposição das 

normas do PROFA, relativamente à inclusão das áreas florestais no Plano Diretor Municipal 

(PDM) de Odemira. Considerou ainda, tendo em conta que as revisões dos Planos Diretores 

Municipais obedecem a uma fase de discussão pública, que o prazo estipulado para se efetuar 

aquela transposição seria prorrogado. Ainda em relação à revisão do PDM de Odemira 

informou que estava praticamente finalizado o processo de aquisição dos serviços da revisão da 

REN (Reserva Ecológica Nacional), bem como de contratação da equipa que irá efetuar a 

avaliação ambiental estratégica e o acompanhamento da referida revisão. ---------------------------  

 ------------  - que estava preparado o procedimento para a concretização do projeto “Salas do 

futuro em Colos”, no entanto, a respetiva verba ainda não estava incluída no orçamento 

municipal, havendo condições para esse efeito aquando da respetiva revisão em abril. ------------  

 ------------  - que estava prevista em orçamento municipal a verba para se efetuar a conservação/ 

substituição de portas e janelas com vista à melhoria da eficiência energética e conforto dos 

edifícios da Biblioteca Municipal “José Saramago” de Odemira e dos serviços municipais da 

Cultura. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - que tinha referido que até ao final do primeiro semestre do corrente ano estariam 

reunidas as condições para se efetuar a transmissão online das sessões da Assembleia 

Municipal. Revelou que no momento as questões técnicas estavam criadas, pelo que cabia 

agora à Assembleia Municipal estabelecer regras sobre as condições de transmissão, 

enquadradas num regulamento, com o respeito pela legislação de proteção de dados, existindo 

inclusivamente já um parecer jurídico sobre esta matéria. -----------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Vereador Ricardo Cardoso que relativamente ao PART informou 

que, em matéria de transportes, na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) 
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não existia o acordo entre os municípios, à semelhança do que estava estabelecido em outras 

Comunidades Intermunicipais (CIM,s) e, por esse motivo, houve a necessidade de se 

implementar um sistema diferente, que estabelece que a CIM que detém a maior parte do 

trajeto de uma determinada carreira assumirá o pagamento da despesa, desconhecendo quando 

aquela proposta entrará em vigor. ---------------------------------------------------------------------------   

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

transmissões online informou que continuava a aguardar a resposta ao ofício enviado à Câmara 

Municipal, datado do dia vinte e sete de março do ano de dois mil e dezoito, com recordatórias 

nos dias quatro de julho do ano transato e vinte e seis de fevereiro do presente ano, onde se 

solicitava precisamente a elaboração de um estudo de avaliação técnica. Referiu ainda que a 

Comissão Pro Cidadania estava a aguardar a receção daquele estudo para, em complemento 

com o parecer jurídico que já recebeu, poder reunir novamente e debater as regras em torno 

dessa temática. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto um: PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO E 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DA AUGI DO BREJINHO, NA ZAMBUJEIRA DO MAR: Foi presente a 

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

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0105-2020 - PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

URBANIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO À EXECUÇÃO DO 

PLANO DE PORMENOR DA AUGI DO BREJINHO, NA ZAMBUJEIRA DO MAR ---------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 725/2020, datada de 14 de fevereiro de 2020, elaborada 

pelo Setor de Notariado, da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, bem como a proposta do 

PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO À EXECUÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DA AUGI DO BREJINHO, NA ZAMBUJEIRA DO MAR, a celebrar com a 

Assembleia de proprietários e comproprietários da Área Urbana de Génese Ilegal do Brejinho 

(AUGI), da Zambujeira do Mar. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ----------- Antes de se passar para o tratamento do ponto seguinte, o Senhor Pedro Gonçalves, 

eleito pelo Bloco de Esquerda, declarou impedimento por pertencer à Associação em causa, 

não podendo participar na apreciação e deliberação do assunto, o qual foi aceite, tendo o 

referido membro saído de sala. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
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PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “11 - ASSUNTO N.º 0115-2020 - PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR  ---------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 739-2020, datada de 16 de fevereiro, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual que o Município de Odemira, através da 

assinatura do Acordo de Colaboração celebrado com a Direção Geral dos Estabelecimentos 

escolares/ Direção de serviços do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, de harmonia com 

a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho e o Protocolo de 

Cooperação celebrado em 28 de julho de 1998, entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, vê 

reguladas as condições relativas à sua participação no Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-Escolar. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que: -------------------------------------------------  

 ---------- - - considerando que a adesão ao Programa implica que seja preferencialmente o 

Município quem assegure a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), 

conforme Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, ou seja, as atividades que se destinam a 

assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período 

diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades e que a 

Administração Central se compromete a apoiar financeiramente o funcionamento dos 

estabelecimentos abrangidos, de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças 

a uma educação pré-escolar de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das 

respetivas famílias; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - considerando, que a TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres 

das Crianças e Jovens pretende desenvolver um trabalho ao nível da educação não formal, 

através da produção, promoção e divulgação de atividades culturais, artísticas, recreativas, 

pedagógicas, cientificas, ambientais e desportivas, que possam contribuir para um salutar e 

benéfico aproveitamento e utilização dos tempos livres e que por essa razão será uma mais-

valia em constituir-se como parceira do Município na concretização de diversos projetos, nos 

domínios descritos supra; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - considerando o pedido formalizado pela TIC TAC – Associação para a Promoção 

dos Tempos Livres das Crianças e Jovens para que o Município de Odemira procedesse ao 

acerto dos valores acordados no âmbito do Protocolo de Colaboração para a Componente de 

Apoio à Família, uma vez que os mesmos ainda têm como referência o SMN de 600€ (ano de 

2019); ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - considerando que houve Jardins de Infância nos quais é necessário assegurar as 

atividades de animação e apoio à família em três salas, no mês de julho, cuja situação que não 

estava inicialmente prevista e decorre de uma situação manifestada pelos pais e encarregados 

de educação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - considerando que se prevê abrir o novo Centro escolar de S. Teotónio e é necessário 

afetar um recurso humano para permitir que o mesmo funcione de forma regular. ------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da Minuta de Adenda ao Protocolo de 

Colaboração para a Componente de Apoio à Família, no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-Escolar e da Prevenção, a celebrar com a TIC-TAC – Associação para 

a Promoção dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, que prevê a atribuição de uma verba no 

valor total de 18.224,97€ (dezoito mil duzentos e vinte e quatro euros e noventa e sete 

cêntimos), referente ao valor correspondente aos encargos mensais adicionais decorrentes das 
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situações descritas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar o documento em causa em representação do Município e, bem assim, 

que seja remetido o presente assunto à Assembleia Municipal para aprovação. ---------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta e dois membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

 ---------- Voltou a entrar na sala o Senhor Pedro Gonçalves. -------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 4/2020 P – NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0111-2020 - PROPOSTA N.º 4/2020 P - NOVA ESTRUTURA 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 4/2019 P, datada de 17/02/2020, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta n.º 4/2020 P - Nova Estrutura Orgânica do Município de Odemira -----------  

 ---------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  • O quadro legal em vigor - Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro e Lei 

n.º49/2012, de 29 de agosto, ambos na sua atual redação; ----------------------------------------------  

 ----------  • Que a proposta n.º 21/2019, aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 

19 de setembro de 2019 e em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 27 de setembro de 
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2019, ainda não produziu eficácia; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  • As recentes conclusões da análise e contributos dos serviços e suas chefias no 

Município de Odemira no decurso do último trimestre; -------------------------------------------------  

 -----------  • A realidade legislativa atual na contratação pública, no licenciamento urbanístico, 

no código de procedimento administrativo, na avaliação de desempenho e na proteção de 

dados, exigindo a crescente desmaterialização dos processos, a partilha de objetivos e a adoção 

de novas formas de relação com os munícipes; -----------------------------------------------------------  

 -----------  • As novas competências já adquiridas e a adquirir em 2020/2021, no quadro do 

processo de transferência de competências em curso, da Administração Central para as 

Autarquias, exigindo um significativo reforço de meios e planeamento, em especial nos 

domínios da educação e da contratação pública; ----------------------------------------------------------  

 -----------  • A crescente exigência de novas dinâmicas autárquicas no apoio aos cidadãos, na 

área social e cultural, na ocupação de tempos livres e na promoção e divulgação das 

potencialidades turísticas do concelho; ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  • A procura constante da melhoria das condições de exercício da missão dos órgãos e 

serviços da Câmara Municipal de Odemira, radicando na simplificação, racionalização e 

reengenharia de procedimentos administrativos e na racionalização dos serviços e de 

estabelecimento de metodologias de trabalho transversal, na agregação e partilha de serviços 

que satisfaçam necessidades comuns a várias unidades orgânicas; ------------------------------------  

 ----------- • A exigente procura de eficiência e eficácia nos processos autárquicos, encontrando 

novas formas de prossecução do interesse público, do dever de decisão célebre e da 

colaboração da administração com os particulares, isto é, do município com os seus munícipes;  

 ----------- Torna-se necessário proceder à alteração da organização dos serviços municipais, 

atualmente em vigor, em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às solicitações 

decorrentes das atuais e novas atribuições e competências; ---------------------------------------------  



-51- 

28-02-2020 

 ---------- Assim, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em consideração o quadro supra descrito, tenho a honra de propor ao Coletivo 

Municipal que, após apreciação nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

Outubro, e da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, ambas na sua atual redação; ------------------------  

 ---------- 1 - Aprove, a presente proposta da Estrutura Nuclear da nova organização dos 

serviços da Câmara Municipal de Odemira que se desenvolverá de acordo com seguintes 

moldes: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) A organização interna dos serviços municipais corresponde a um modelo de 

estrutura orgânica do tipo misto, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

Outubro, sendo o modelo de estrutura matricial aplicado no desenvolvimento de projetos 

transversais, por meio de equipa multidisciplinar e o modelo de estrutura hierarquizada 

aplicado às restantes áreas de atividade. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Que essa estrutura interna mista seja constituída pelas seguintes unidades orgânicas 

nucleares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Serviços de Assessoria à Gestão Municipal (SAGM), que em traços gerais assegura 

responsabilidades nas áreas do apoio ao presidente, apoio aos restantes eleitos locais, proteção 

civil, gabinete florestal, desenvolvimento económico, e comunicação e informação, sendo estas 

duas últimas coordenadas por dirigente de 3º grau. ------------------------------------------------------  

 ----------  - Divisão de Gestão Interna (DGI), que se desenvolverá pelo número máximo de duas 

subunidade orgânica, as quais terão em traços gerais responsabilidades nas áreas 

administrativa, financeira, contratação pública e aprovisionamento, informática, gestão 

documental, controlo de qualidade e atendimento. -------------------------------------------------------  

 ----------  - Divisão de Recursos Humanos e Jurídicos (DRHJ), a qual terá em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de recursos humanos, notariado, contraordenações, património, 

contencioso e assessoria jurídica. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Divisão de Licenciamento e Fiscalização (DLF), a qual terá em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de licenciamento de atividades, licenciamento urbanístico e 

fiscalização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Obras e Planeamento (DOP), a qual terá em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de obras por empreitada, planeamento, estudos e projetos, 

toponímia e SIG. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Infra-Estruturas, Obras e Logística (DIOL), que se desenvolverá pelo 

número máximo de duas subunidades orgânicas, as quais terão em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de obras municipais, rede viária e trânsito, gestão do espaço 

urbano, parque de máquinas e viaturas, oficinas, obras por administração direta e logística de 

eventos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Ambiente (DA), que se desenvolverá pelo número máximo de duas 

subunidades orgânicas, as quais terão em traços gerais responsabilidades nas áreas de 

Abastecimento de água, tratamento de efluentes, resíduos urbanos, educação e sensibilização 

ambiental, saúde pública e bem-estar animal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- - Divisão de Educação e Ação Social (DEAS), que se desenvolverá pelo número 

máximo de uma subunidade orgânica, a qual terá em traços gerais responsabilidades nas áreas 

de educação, intervenção social e saúde. -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ), que se desenvolverá pelo 

número máximo de duas subunidades orgânicas, as quais terão em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de cultura, desporto, juventude e associativismo. -----------------------  

 ----------- c) Um número máximo total de 8 (oito) unidades orgânicas flexíveis, correspondentes 

a cada Divisão Municipal, a criar, alterar ou extinguir, a aprovar pela Câmara Municipal, sob 

proposta do Presidente da Câmara; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Um número máximo total de 11 (onze) subunidades orgânicas flexíveis, 
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correspondentes a cada Unidade Técnica, a criar, alterar ou extinguir pelo Presidente da 

Câmara;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) A definição de um número máximo de 1 (uma) equipa multidisciplinar, a criar, 

alterar ou extinguir a aprovar pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara; --  

 ---------- f) A definição de um número máximo de 2 (duas) equipas de projeto, a criar, alterar 

ou extinguir a aprovar pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara; ----------  

 ---------- g) A definição de um número máximo de 11 (onze) subunidades orgânicas/funcionais 

lideradas por titulares de cargos de Direção Intermédia de 3.º grau. ----------------------------------  

 ---------- 2 - Caso a presente proposta venha a ser aprovada pela Câmara Municipal nos termos 

anteriormente sugeridos, e por força do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 

23/10, deverá a mesma ser submetida à discussão e votação da Assembleia Municipal. -----------  

 ---------- 3 - Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação pelos órgãos 

municipais competentes, deverá ser promovida a publicação da estrutura mista que venha a  ser 

aprovada, no Diário da República II série, por força do disposto no n.º 6 do artigo 10º, do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 Outubro, com vista a que a mesma ganhe plena eficácia. -------  

 ---------- Odemira 17 de fevereiro de 2020. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, 

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, e posterior remessa à Assembleia 

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

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

termos propostos”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 
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voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

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

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 5/2020 P – PROTOCOLO DE EXECUÇÃO – 

BAIRRO DO MONTINHO E JARDIM DO PINHAL DO MOINHO, EM VILA NOVA DE 

MILFONTES: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

no maço de documentos desta sessão: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0117-2020 - PROPOSTA N.º 5/2020 P - PROTOCOLO DE 

EXECUÇÃO – BAIRRO DO MONTINHO E JARDIM DO PINHAL DO MOINHO, EM VILA 

NOVA DE MILFONTES --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 5/2020 P, datada de 18/02/2020, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 5/2020 P - Protocolo de Execução – Bairro do Montinho e Jardim do 

Pinhal do Moinho, em Vila Nova de Milfontes -----------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira, no pressuposto e garantia de cumprimento das suas 

competências na defesa dos interesses da população de Vila Nova de Milfontes e numa lógica 

de continuidade e garantia no acesso ao rio através do Bairro do Montinho, bem como do 

cumprimento da execução dos Projetos de Orçamento Participativo Municipal, nomeadamente 

o Projeto “Milfontes Ativa”, considerou: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A necessidade urgente de solucionar o acesso ao rio através no Bairro do Montinho, 

após a proprietária do terreno ter encerrado o mesmo através de uma extensão do muro da sua 

propriedade, invocando questões de salvaguarda e segurança da sua habitação; ---------------------  

 ----------- A necessidade de restituição deste acesso à população e à comunidade piscatória, 

tendo em conta a forte contestação e reclamações, um relatório da fiscalização municipal e 

várias reuniões realizadas na Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, bem como 
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diligências jurídicas decorrentes deste processo; ---------------------------------------------------------  

 ---------- . A incessibilidade de acesso direto ao coletor de águas pluviais localizado nesta zona 

e a realização das operações de manutenção da vegetação estabelecidas no Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) por parte dos Serviços Municipais; --------------  

 ---------- . A proposta de restituição do acesso ao rio através da construção de uma via com 

1,5m de largura, bem como a edificação de um novo muro e vedação contíguo à propriedade, 

mediante acordo celebrado com a proprietária do terreno e garantindo a privacidade e 

segurança da mesma; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- . A necessidade de reforçar o apoio financeiro decorrente do anterior Protocolo de 

Execução celebrado com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes em 2017, com vista à 

conclusão da obra associada ao projeto OP “Milfontes Ativa”, nomeadamente para a conclusão 

da construção de um quiosque e casas de banho públicas de apoio ao Jardim do Pinhal do 

Moinho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste âmbito, 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 Vila Nova de Milfontes, de forma a regularizar os encargos já assumidos por 

esta autarquia com a obra de restabelecimento do acesso ao rio, assim como reforçar a verba 

associada ao Projeto OP “Milfontes Ativa”, e remeter o assunto para idênticos efeitos 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, 18 de fevereiro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 
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Assembleia Municipal para aprovação e deliberação. ----------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

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

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

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

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: PROPOSTA N.º 6/2020 P - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA 

MUNICIPAL DE MÉRITO AO SENHOR EDUARDO DÂMASO: Foi presente a proposta 

que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: ---  

 ----------- “8 - ASSUNTO N.º 0121-2020 - PROPOSTA N.º 6/2020 P - ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO AO SENHOR EDUARDO DÂMASO -----------------------  

 ----------- Proposta n.º 6/2020 P - Atribuição de Medalha Municipal de Mérito ao Senhor 

Eduardo Dâmaso. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eduardo Dâmaso (Odemira, 1962) nasceu e cresceu no seio da sua família em 

Odemira. Aqui estudou, jogou futebol federado pelo clube da terra - o Sport Clube Odemirense 

e fez dezenas de amigos que ainda mantém. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 1978, concluiu o 2º ciclo (antigo 5º ano) e teve de partir, como tantos jovens deste 

concelho, pois o prosseguimento de estudos a isso o obrigava - em Odemira, na década de 70, 

não era possível ir além do atual 9º ano. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Setúbal foi o primeiro passo desta nova fase da sua vida, ingressando aí no ensino 

Secundário, e pouco depois na sua primeira experiência jornalística, primeiro como 

colaborador e depois como jornalista, no jornal regional O Setubalense, tornando-se jornalista 
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em 1981.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Concluído o Ensino Secundário, rumou a Coimbra, onde ingressou em Direito, 

continuando a sua atividade jornalística, na agência noticiosa Anop e na Rádio Universidade de 

Coimbra, seguindo-se a agência Lusa. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta fase o curso de Direito ficou para segundo plano, deixando-se absorver pela 

paixão da comunicação social, e perante novos desafios profissionais, rumou a Lisboa. ----------  

 ---------- Desde então e já em Lisboa, continuou na agência Lusa, passou pelo Expresso, 

exerceu cargos de direção no Diário de Notícias, Público, Correio da Manhã, e de comentador 

na RTP e CMTV, participou em dezenas de fóruns e publicou centenas de artigos de opinião. --  

 ---------- Atualmente é diretor da revista Sábado desde abril de 2017. É também diretor-adjunto 

da CMTV. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Eduardo Dâmaso, confessou recentemente que “viajou pelo mundo, mas o seu lugar é 

Odemira”. O entusiasmo pelos princípios e ideias em que acredita, pelas realidades que 

conheceu, pelas pessoas, pelos sítios, pelas memórias que o invadiam não podiam ficar apenas 

para si, sentia que tinha de o partilhar e a forma para o melhor fazer seria através da literatura. -  

 ---------- É autor do livro de investigação jornalística “A Invasão Spinolista”, que foi 

distinguido em 1996 com o prémio de reportagem Ler/Círculo de Leitores, bem como do 

“Portugal, que Futuro?”, com Henrique Medina Carreira, em 2009. ----------------------------------  

 ---------- Em 2019, publicou o Livro “Corrupção: breve história de um crime que nunca 

existiu”, uma obra de sua autoria que reúne os casos mais mediáticos em Portugal nos últimos 

40 anos e realça a falta de meios e vontade política para combater a corrupção e o tráfico de 

influências, tendo sido apresentada pelo próprio em Odemira, na Biblioteca José Saramago, 

com sala cheia, em novembro último. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa ocasião, Eduardo Dâmaso declarou, que "O livro é um testemunho de 38 anos 

de trabalho jornalístico. Procura evidenciar a falta de vontade política em construir um sistema 
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global e coerente de combate e prevenção da corrupção”. -----------------------------------------------  

 ----------- Para Eduardo Dâmaso” a justiça e o jornalismo são ambos instrumentos essenciais do 

único poder que têm os que não têm poder, considerando que o jornalismo sério tem de 

procurar o padrão da sua independência”. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Homem simples, de trato fácil, frontal, perseverante e de persistência sem limites. Um 

lutador por aquilo em que acredita, apaixonado pelo Jornalismo livre e de Investigação. ----------  

 ----------- Uma das investigações jornalísticas de Eduardo Dâmaso deu origem a um célebre 

acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – «Campos Dâmaso contra Portugal» – 

que fixou jurisprudência em matéria de prevalência do interesse público sobre o segredo de 

justiça e a reputação de terceiros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a sua paixão, profissionalismo e dedicação, Eduardo Dâmaso tem contribuído de 

forma assinalável para a afirmação de um património que é muito nosso, o Jornalismo isento e 

“sem papas na Língua”, confessando-se continuar Odemirense de “Alma e Coração”. ------------  

 ----------- Constitui, assim, um imperativo de Justiça que a Comunidade reconheça e valorize, 

publicamente, o papel e a ação que este ilustre Odemirense tem demonstrado ao longo da sua 

vida e que prossegue, constituindo um exemplo de grande Coragem, Mérito e Altruísmo, pela 

excecional relevância da sua paixão e dedicação à Liberdade de Imprensa, pelo que; --------------  

 ----------- Tenho a honra de propor, ao abrigo da alínea d) do nº 7 do artigo 64º da lei 169/99, de 

18 de Setembro, na redação dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de 

Odemira, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Municipal de Medalhas 

Honoríficas, delibere propor à Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha Municipal de 

Mérito, a Eduardo Dâmaso, pelo reconhecimento da excecional relevância do seu trabalho e 

obra, prestigiando Odemira ao serviço do jornalismo com ética, valores e frontalidade “doa a 

quem doer”, e por tudo isso, ao serviço da verdadeira Liberdade de Imprensa, um dos pilares 

fundamentais da Democracia que Abril nos deu. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Odemira, 17 de fevereiro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por escrutínio secreto, com seis 

votos a favor, aprovar a atribuição da Medalha Municipal de Mérito proposta.” --------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta por 

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

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo sido deliberado atribuir a 

Medalha Municipal de Mérito por maioria absoluta, com vinte e nove votos a favor, três votos 

contra e uma abstenção, num total de trinta e três votantes ---------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: PROPOSTA N.º 1/2020 V-RC – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA 

ASSOCIAÇÃO ADPAT.LOCAL – REDE DE MUNICÍPIOS PARA ADAPTAÇÃO LOCAL 

ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0110-2020 - PROPOSTA Nº 1/2020 V-RD - PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NA ASSOCIAÇÃO ADAPT.LOCAL – REDE DE MUNICÍPIOS PARA 

ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS-----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 1/2020-RD, datada de 17/02/2020, proveniente do Gabinete 

de Apoio ao Eleito Local, que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------  

 ---------- "Proposta nº 1/2020 V-RD - Participação do Município na Associação Adapt.Local – 

Rede de Municípios para Adaptação Local às Alterações Climáticas ---------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira está consciente que as atuais tendências de aquecimento 

global são assumidamente preocupantes e que os impactos e consequências da mudança 



-60- 

28-02-2020 

climática já se fazem sentir no território; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo presente essa preocupação, foi um dos municípios fundadores da Rede de 

Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas em 2016, tendo nesse âmbito 

desenvolvido a Estratégia Municipal de Adaptação as Alterações Climáticas; -----------------------  

 ----------- Urge então a necessidade de o município desenvolver e incorporar soluções de 

adaptação às alterações climáticas nas suas políticas, instrumentos de planeamento e 

intervenções; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  • O Município se propõe satisfazer uma série de necessidades do seu concelho no que 

se refere à adaptação do mesmo às alterações climáticas, tornando-o um território resiliente; ----  

 -----------  • A avaliação dos efeitos das atividades a desenvolver para promover as alterações 

necessárias é considerável sobre as suas contas, caso o município não as promova em 

articulação com outros agentes económicos, que visem os mesmos fins; -----------------------------  

 -----------  • A estrutura organizacional do Município não comporta elementos no seu quadro 

técnico que se possam dedicar em exclusivo à matéria referente à adaptação às alterações 

climáticas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O benefício social para o conjunto dos cidadãos reveste-se de especial relevância, 

retirando-se vantagens consideráveis para todos os interessados do facto do município agir em 

rede na resolução das matérias de à adaptação às alterações climáticas; ------------------------------  

 ----------- Considerando, ainda: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • As atribuições dos municípios em matéria de ambiente e ordenamento do território, 

com enquadramento nas alíneas k) e n), do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Que à participação dos municípios em associações de direito privado é aplicável o 

regime previsto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o regime jurídico da atividade 
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empresarial local e das participações locais como resulta do n.º 3 do artigo 1.º do mesmo 

diploma;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  • Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 53º, por remissão do n.º 3 do artigo 56.º, 

ambos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto em conjugação com a alínea n) do n.º 1 do artigo 

25.º e a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sobre a participação municipal em associações de direito privado; ------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal que delibere: ------  

 ---------- 1 – Propor à Assembleia Municipal que autorize a adesão do Município de Odemira, 

em conformidade com os respetivos estatutos e a lei vigente, à Associação Adapt.Local – Rede 

de Municípios para Adaptação Local às Alterações Climáticas. ---------------------------------------  

 ---------- 2 – Propor ao órgão deliberativo a aceitação, integral e sem reservas, dos Estatutos da 

Associação Adapt.Local, que se anexam à presente proposta, dela fazendo parte integrante. -----  

 ---------- 3 – Autorizar a realização da despesa com o pagamento da quota anual, em 

conformidade com os montantes que resultam dos documentos em anexo, que aqui se dão por 

reproduzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – Remeter o processo para efeitos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, 

conforme o disposto no n.º 2 do artigo 56º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. --------------------  

 ---------- Odemira, 17 de fevereiro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Raquel Domingos". -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação e posterior remessa à Assembleia Municipal, 

para apreciação e decisão. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou que este documento continha 

aspetos muitos generalistas e, por esse motivo, questionou qual era o objetivo de se efetuar a 

presente adesão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vereador Ricardo Cardoso que relembrou que o Município de 

Odemira tinha sido um dos municípios fundadores da referida Rede, pretendendo-se agora 

formalizar a respetiva entidade. Informou ainda que o Município de Odemira implementou uma 

Equipa Multidisciplinar, constituída por técnicos de vários Setores e com diferentes 

conhecimentos, que estavam a trabalhar a temática e tinham por objetivo executar o plano de 

ação, decorrente das medidas identificadas na estratégia municipal.  ----------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vereadora Raquel Domingos que informou que no ano de dois 

mil e dezasseis foi criada a Rede de Municípios com vista à elaboração de medidas de combate 

às alterações climáticas, tendo o Município de Odemira sido escolhido como um dos membros 

fundadores. A referida adesão permitiu elaborar uma estratégia municipal de medidas de 

combate às alterações climáticas, no entanto, a implementação de algumas medidas 

estabelecidas carecia da constituição de uma entidade, com vista a estabelecer parcerias. ---------  

 ----------- Por último, deu conhecimento de algumas medidas que já estavam a ser 

implementadas a curto prazo pelo Município de Odemira, designadamente, estavam a proceder 

à instalação de contadores de água em todos os jardins públicos para apurar os respetivos 

consumos, bem como a criar mecanismos de gestão da respetiva rega, e os viveiros municipais 

estavam a ser alvo de uma intervenção, com vista à produção de plantas autóctones. Informou 

ainda que o Município de Odemira também estava a desenvolver uma candidatura para 

aquisição de veículos elétricos. ------------------------------------------------------------------------------  

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: PLANO DE PORMENOR DA ZONA DESPORTIVA/ ESCOLAR DE 

ODEMIRA: PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PLANO DE PORMENOR; PROPOSTA DE 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0071-2020 - PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DA ZONA DESPORTIVA/ ESCOLAR DE ODEMIRA E PROPOSTA DE 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS -------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 384/2020, datada de 24 de janeiro de 2020, proveniente 

do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, 

relativa ao Plano de Pormenor da Zona Desportiva/ Escolar de Odemira, onde se propõe a 

aprovação da versão final da proposta de suspensão e de estabelecimento de medidas 

preventivas referentes ao Plano supra, bem como a remessa do mesmo à Assembleia Municipal 

para aprovação, nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 7 do artigo 126.º do Decreto-Lei 

n.º80/2015, de 14 de maio. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que perguntou qual era o principal motivo que 

levou à elaboração da presente proposta de suspensão do Plano de Pormenor. ----------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Ricardo Cardoso que informou que a alteração em causa 

tinha a ver com a previsão inicial de criação de um grande parque de estacionamento na 

localização onde atualmente se encontra o equipamento da Escola Profissional de Odemira, e a 

pretensão de se manter essas instalações no local. -------------------------------------------------------  
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 ----------- 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, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: TRANSLADAÇÕES DE OSSADAS DO CEMITÉRIO DE ODEMIRA, 

PARA OS CEMITÉRIOS DE BOAVISTA DOS PINHEIROS E DE LONGUEIRA/ 

ALMOGRAVE: PROPOSTA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TAXAS: Foi presente a 

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

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0079-2020 - TRASLADAÇÕES DE OSSADAS DO CEMITÉRIO 

DE ODEMIRA, PARA OS CEMITÉRIOS DE BOAVISTA DOS PINHEIROS E LONGUEIRA 

ALMOGRAVE: PROPOSTA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TAXAS --------------------------  

 -----------  Foi presente informação n.º 100-2020, datada de 08 de janeiro de 2020, elaborada 

pelo Setor de Cemitérios, da Divisão de Infraestruturas e Logística, bem como a proposta de 

suspensão temporária das taxas para realização de todos os atos inerentes aos pedidos de 

trasladações de ossadas entre o Cemitério Municipal de Odemira e os Cemitérios de 

Longueira/Almograve e de Boavista dos Pinheiros, nomeadamente, trasladações de ossadas de 

covais temporários ou permutas dos covais de aquisição perpétua assim como dos ossários de 

aluguer anual ou vitalício. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais refere a supra informação que a proposta em apreço foi elaborada tendo em 

consideração que que Cemitério Municipal de Odemira encontra-se com a sua capacidade 

quase sobrelotada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se que seja aprovada a suspensão do pagamento das 
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taxas, pelo período de um ano, aos atos inerentes aos pedidos de trasladações de ossadas entre 

cemitérios municipais, recolocação das campas existentes, elaboração de novo alvará 

(excetuando-se o valor das taxas de aquisição de terreno e elaboração do alvará no caso de 

trasladações de covais temporários), cujo prazo conta a partir da entrada em vigor de edital a 

publicitar o ato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a remessa do processo à Assembleia Municipal para a respetiva autorização. ---  

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

termos propostos, considerando o prazo de 2 (dois) anos.”. --------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Ponto nove: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE 

ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “11 - ASSUNTO N.º 0705-2019 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA ----------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4642-2019, datada de 26 de novembro de 2019, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que face às 

alterações legislativas que têm surgido no âmbito do Programa de Desenvolvimento e 

Expansão da Educação Pré-Escolar e à experiência na aplicação das mesmas no território 

educativo de Odemira, considera-se necessário efetuar alterações ao Regulamento de Animação 
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e de Apoio à Família. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação das alterações ao Regulamento de Animação e de 

Apoio à Família, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para o mesmo efeito. --------  

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

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

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

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

 ----------- Ponto dez: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DAS BOLSAS 

DE ESTUDO E DE PRÉMIOS E DE MÉRITO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente 

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

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0666-2019 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO E DE PRÉMIOS POR MÉRITO DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4330-2019, datada de 30 de outubro de 2019, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que após a entrada 

em vigor do atual Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Odemira, publicado em 

Diário da República, 2.ª série, n.º 249, datado de 29 de dezembro de 2016, e sequente 

aplicação, verificou o Setor de Educação a necessidade de proceder à sua revisão em alguns 

aspetos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Neste sentido, e depois de efetuadas algumas análises em torno do processo das bolsas 

de estudo que o Município tem vindo a atribuir, consideradas também as sugestões efetuadas 

pelo Júri das Bolsas de Estudo dos anos anteriores e pelo Setor de Contabilidade do Município, 

procedeu-se à elaboração de uma proposta de alteração ao atual Regulamento das Bolsas de 

Estudo, que visa designadamente: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - A alteração referente à entrega dos documentos comprovativos da situação 

tributária e contributiva regularizada, deixando de ser de todos os elementos do agregado 

familiar em que está integrada/o, para apenas do/a próprio/a candidato/a. ---------------------------  

 ---------- 2 - A alteração do pagamento das Bolsas de Estudo de três para uma tranche a pagar 

no mês de fevereiro.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Estabelecer um valor mínimo de pagamento de Bolsas de Estudo. --------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação das alterações ao Regulamento das Bolsas de 

Estudo e de Prémios de Mérito do Município de Odemira, bem como a sua remessa à 

Assembleia Municipal para o mesmo efeito. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Ponto onze: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO EM REGIME 

CONTABILÍSTICO SNC-AP: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 
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ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0122-2020 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

EM REGIME CONTABILÍSTICO SNC-AP ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 780/2020, datada de 18 de fevereiro de 2020, 

proveniente do Setor de gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, na qual 

consta que na elaboração do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020, no decurso do 

mês de outubro de 2019, foram utilizados, de acordo com as indicações da Direção Geral das 

Autarquias locais (DGAL), os mapas constantes do regime contabilístico em vigor à data - 

Plano Oficial de Contabilidades das Autarquias Locais (POCAL). Paralelamente foi elaborado 

o Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO), de acordo com o modelo previsto na 

Lei das Finanças Locais, na sua atual redação. Os documentos referidos foram aprovados pelos 

Órgãos Câmara Municipal e Assembleia Municipal em outubro e novembro, respetivamente. ---  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que no decurso do mês de janeiro do presente 

ano foram efetuados os ajustamentos necessários nos mapas de relato previstos no novo 

referencial contabilístico – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas (SNC-AP). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se para conhecimento dos Órgãos (Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal), o Orçamento e Grandes Opções do Plano elaborados de acordo com os 

modelos de relato previstos no SNC-AP. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para conhecimento e remessa à Assembleia Municipal para idênticos 

efeitos. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para o mesmo efeito.” -----------------------------------  

 ----------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto doze: 1.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 2020: 1.ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0005-2020 - 1ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 1ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA ------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 21/2020, datada de 02 de janeiro de 2020, da Divisão de 

Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 1ª. Modificação 

Orçamental relativa ao ano de 2020, elaborada nos termos dos Decretos-Lei n.º 54-A/99, de 22 

de fevereiro (POCAL) e nº.192/2015, de 11 de novembro (SNC-AP), consistindo na 1ª 

Alteração Permutativa ao Orçamento da Receita, que apresenta os seguintes valores: -------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 297.000,00 € (Duzentos e noventa e sete mil euros); ----------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 297.000,00 € (Duzentos e noventa e sete mil euros). -----------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

remeter o assunto à Assembleia Municipal para o mesmo efeito.” ------------------------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto treze: 3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2020: 1.ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM); 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0123-2020 - 3.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2020: 1.ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 1.ª ALTERAÇÃO 
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MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM); 1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ---------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 786/2020, datada de 18 de fevereiro de 2020, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 3.ª Alteração 

Orçamental 2020, elaborada de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), consistindo na 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento 

da Receita; 1.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa; 1.ª Alteração Modificativa ao 

Plano de Atividades Municipal (PAM); 1.ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: ------------------------------------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA RECEITA: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 1.304.913,37 € (um milhão trezentos e quatro mil novecentos, 

treze euros e trinta sete cêntimos); --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 32.913,37 € (trinta e dois mil novecentos e treze euros e trinta 

e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 1.323.000,00 € (um milhão trezentos e vinte e três mil euros); -----  

 ----------- Diminuições/anulações: 51.000,00 € (cinquenta e um mil euros). --------------------------  

 ----------- PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL: ----------------------------------------------------  

 ----------- Modificações no valor de: 266.000,00 € (duzentos e sessenta e seis mil euros). ---------  

 ----------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: --------------------------------------------  

 ----------- Modificações no valor de: 969.000,00 € (novecentos e sessenta e nove mil euros). -----  

 ----------- Propõe-se 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 
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pela Coligação Democrática Unitária, devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal 

para apreciação e deliberação.”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

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

Socialista, oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto catorze: COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DA FIXAÇÃO 

DAS TAXAS DE DERRAMA REFERENTES AO ANO DE 2019: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0742-2019 - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA 

DA FIXAÇÃO DAS TAXAS DE DERRAMA REFERENTES AO ANO DE 2019 --------------------   

 ---------- Foi presente a informação n.º 4656/2019, datada de 27/11/2019, proveniente da DGI - 

Setor de Contabilidade e Tesouraria, onde consta que a Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na 

sua atual redação, estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais (LFL), sendo que constitui receita municipal a taxa de Derrama, competindo à 

Câmara municipal a sua fixação;----------------------------------------------------------------------------  

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

derrama, de duração anual e que vigora até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5%, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. -  

 ---------- O n.º 24 do mesmo artigo refere ainda que pode a Assembleia Municipal “sob 
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proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para sujeitos 

passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse € 150.000. --------------  

 ----------- Assim, nesse sentido, foi elaborada a proposta nº 16/2019 P para fixação da derrama 

para 2019, sendo que foi aprovada pelos órgãos executivo e deliberativo nos dias 19/09/2019 e 

04/10/2019, respetivamente, o seguinte: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. A derrama a lançar, nos termos do nº1 do artigo 18º da Lei nº 73/2013 de 3 de 

setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), a cobrar por parte dos serviços competentes do Estado no ano de 2019 

seja 1%;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Não seja lançada derrama por parte dos serviços competentes do Estado, no ano de 

2019, a sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os € 150.000, nos 

termos do nº 24º do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro, na sua atual redação. --------  

 ----------- Após aprovação da fixação das taxas de derrama, devem as mesmas ser comunicadas 

por parte do Município à Autoridade Tributária, até ao dia 30 de Novembro. -----------------------  

 ----------- Assim, e por forma a cumprir os prazos estipulados, o setor de contabilidade e 

tesouraria tentou informar através do portal das finanças, as referidas taxas, sendo que a taxa de 

1% referida no ponto 1. (taxa normal) não trouxe constrangimentos, o mesmo já não se 

verificou no ponto 2. (taxa reduzida). -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A colocação no portal da opção Sim, relativamente à taxa reduzida de Derrama, 

implica a submissão de uma taxa entre 0,01% e 1,50% o que dada a deliberação não se 

consegue submeter. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o exposto solicitaram os serviços da DGI orientações superiores 

sobre como proceder, tendo o Senhor Presidente determinado, por despacho de 28/11/2019, que 

se aplicasse a taxa mínima possível. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a tomada do devido conhecimento, bem como posterior remessa à 
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Assembleia Municipal para idênticos efeitos. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação.”. ---------------------------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: ACÓRDÃO N.º 4/2020 DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE O PROCESSO N.º 841/2019 – REGULAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL: Foi presente o ofício número nove barra dois mil e vinte (Primeira 

Secção), datado de nove de janeiro do corrente ano, enviado pelo Presidente do Tribunal 

Constitucional, reativo ao Acórdão número quatro barra dois mil e vinte, proferido pelo 

referido Tribunal no processo de fiscalização abstrata número oitocentos e quarenta e um barra 

dois mil e dezanove, referente ao Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil, que 

declarou “com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma que determina o 

pagamento da taxa municipal de proteção civil devida pela prestação de serviços no domínio da 

prevenção de risco e da proteção civil pelas entidades gestoras de infraestruturas instaladas, 

total ou parcialmente, no Município de Odemira, designadamente as rodoviárias, ferroviárias e 

de eletricidade”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezasseis: 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 novembro do ano de dois mil e dezanove a trinta e um de janeiro do ano de dois mil e vinte, 

que ficará arquivado no maço de documentos da presente sessão. ------------------------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 
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tomou o devido conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA -----------------------------------------  

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte e um 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros 

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando 

estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ------------------------------------  

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

por encerrada a sessão era uma hora e quarenta e seis minutos do dia vinte e nove de fevereiro 

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, -----------  


