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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA 

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

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

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

Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a sessão ordinária de setembro da Assembleia 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- a) Sessão Ordinária de Abril da Assembleia Municipal, realizada no dia 15 de junho 

de 2020;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Sessão Ordinária de Junho da Assembleia Municipal, realizada no dia 26 de junho 

de 2020.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: Proposta n.º 17/2020 P - Fixação da Derrama a liquidar em 2021: 

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

 ---------- Ponto dois: Proposta n.º 18/2020 P - Participação do Município no IRS - Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares Fixação do valor para 2021: apreciação e 

deliberação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto três: Proposta n.º 19/2020 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das 

taxas a liquidar em 2021: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta n.º 20/2020 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

(TMDP) - Fixação de Taxa para vigorar em 2021: apreciação e deliberação. ------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Processo de Descentralização Administrativa resultante da transferência 

de competências para o Município no domínio da Ação Social: apreciação e deliberação. --------  

 ----------- Ponto seis: Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação: apreciação e 

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

 ----------- Ponto sete: Protocolos de Colaboração para o Fornecimento de Refeições aos alunos 

da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho para o ano letivo 2020/2021: 

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

 ----------- Ponto oito: Acordo de Colaboração entre o Município e as Freguesias "Animar o 

Verão 2020": apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Protocolo de Execução a celebrar com a Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, Intervenção complementar ao OP: apreciação e deliberação. ------------------------------  

 ----------- Ponto dez: 9.ª Modificação Orçamental - 2020: 3.ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Receita, 3.ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 3.ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 3.ª Alteração Modificativa ao Plano 

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

 ----------- Ponto onze: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal: Segunda 

alteração ao Mapa de Pessoal para 2020: apreciação e deliberação. -----------------------------------  

 ----------- Ponto doze: Alteração ao Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémios por Mérito do 

Município de Odemira - Aprovação definitiva: apreciação e deliberação. ----------------------------  

 ----------- Ponto treze: Empreitada de "Reabilitação do CM 1185 - entre o km 123+000 da EN 

120 e a localidade da Azenha do Mar": apreciação e autorização do compromisso plurianual. ---  
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 ---------- Ponto catorze: Atualização da renda de cedência temporária do Salão do Sport Clube 

Odemirense: Aditamento ao Contrato de Arrendamento Urbano: apreciação e autorização do 

compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: 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, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia da 

Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva 

Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel 

Silva Martins, José Manuel Francisco da Silva, 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 João de Campos Batista (Secretária da Junta de Freguesia de 

Relíquias, em substituição do Senhor Daniel Sobral Balinhas, Presidente da referida Junta de 

Freguesia), 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 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 
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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; à Senhora 

Maria da Graça Fernandes 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 o Senhor Manuel da Silva Cruz, eleito pela Coligação Democrática 

Unitária; e ao Senhor José Manuel Francisco da Silva 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 o Senhor João Palma Quaresma, eleito pela Coligação 

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

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

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

atuais contingências relativas ao combate à pandemia Covid-19 foram respeitadas as medidas 

de distanciamento social, com lugares reservados para o efeito, bem como o uso obrigatório de 

máscara.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, Pedro Miguel Viana 

Rebelo Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista e Ricardo Jorge Ruas Cesário, Vereador eleito pela Coligação 

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

 ----------- Reportando-se às faltas dos Membros da Assembleia Municipal nas sessões ou 
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reuniões anteriores, verificou-se que não se registaram faltas injustificadas à sessão ordinária de 

junho, realizada no dia vinte e seis de junho do presente ano, bem como à reunião do Grupo 

Temático da Saúde, que se realizou no passado dia dezoito de setembro. ----------------------------   

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

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

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

 ----------- 1. O Senhor Ventura Ramalho, residente em Vila Nova de Milfontes, enquanto 

representante da Associação de Pais do Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de 

Milfontes, reconheceu as medidas tomadas nas escolas para minimizar o impacto da pandemia 

Covid-19 nos alunos mas, no entanto, considerou que aquele esforço se perdia a partir do 

momento que os alunos entravam nos autocarros que efetuavam o transporte escolar. Alertou 

para o facto de não estarem a ser cumpridos os dois terços de lotação máxima nos veículos e, 

por esse motivo, apelou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira, enquanto 

membro do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 

(CIMAL), cuja entidade era responsável pelo transporte escolar dos alunos do respetivo 

território, para que existisse uma maior pressão junto da Rodoviária do Alentejo com vista ao 

reforço de autocarros e aos cumprimentos das medidas estipuladas pela Direção Geral de 

Saúde. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Ventura Ramalho perguntou sobre o ponto de situação do 

processo referente ao Complexo Náutico de Vila Nova de Milfontes. --------------------------------   

 ----------- 2. O Senhor Márcio Alexandre Alves da Silva, residente em Colos, veio solicitar o 

ponto de situação sobre a requalificação do Campo de Futebol de Colos (cujas obras estão 

prometidas há alguns anos), bem como sobre o Parque Empresarial e o Parque de Feiras 

daquela localidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que agradeceu as questões 
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colocadas pelos munícipes e, em relação ao transporte escolar, reconheceu que se tratava de um 

problema complexo e, conscientes desse facto, foram realizadas algumas reuniões prévias ao 

início do ano letivo, com vista a uma melhor coordenação do serviço. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal destacou a disponibilidade e o serviço de transporte escolar que está a ser 

efetuado pelas Juntas de Freguesia, onde não foi identificado qualquer problema. Referiu, 

ainda, que o serviço de transporte prestado pelo Município de Odemira também estava a 

decorrer dentro da normalidade. No entanto, lamentou que naquele processo outros atores 

envolvidos não se tivessem mostrado disponíveis para efetuar a mesma articulação do serviço. -  

 ------------ O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o serviço de transporte 

escolar não tinha sido atribuído por concurso à Rodoviária do Alentejo e, por esse facto, não se 

definiu à partida as responsabilidades contratuais, bem como os circuitos obrigatórios. Revelou 

que esse concurso está a ser preparado na CIMAL, para ser lançado tão breve quanto possível, 

o qual integrará circuitos normais, especiais e escolares e a entidade a quem fosse adjudicado 

terá de cumprir as regras decorrentes desse contrato. Disse, ainda, que a Rodoviária do Alentejo 

suprimiu, inclusivamente, alguns circuitos que vinha a fazer, alegando que o serviço de 

transporte nesta Sub-Região era deficitário e estava a apresentar à CIMAL um valor demasiado 

elevado pelo serviço prestado, situação que já foi contestada. Informou também que a 

mobilidade era uma preocupação comum aos cinco municípios do Litoral Alentejano e, nesse 

sentido, os respetivos Presidentes reuniram com o Senhor Secretário de Estado dos Transportes 

e da Mobilidade, para análise da sustentabilidade do sistema de financiamento do transporte 

público no Litoral Alentejano e pedido de reforço no apoio assumido pelo Governo, face ao 

período Covid-19 que atravessamos.------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, relativamente a este assunto, referiu que a Rodoviária do Alentejo 

informou que o problema de reforço do transporte não tinha a ver com o número de autocarros 

disponíveis, mas sim com a falta de motoristas para efetuar esse serviço. Referiu, ainda, que 
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durante a próxima semana a Rodoviária do Alentejo iria identificar os circuitos que estavam em 

sobrecarga, para avaliação de possíveis alternativas de solução. ---------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Complexo Náutico de Vila Nova de Milfontes informou que o 

problema continuava a relacionar-se com a localização daquele equipamento e, no momento, 

estavam a negociar com o Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes a 

possibilidade de se encontrar uma alternativa ao local inicialmente previsto, em frente ao Hotel 

Social. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Márcio Silva, informou que estava 

em curso a intervenção no Campo de Futebol de Colos que prevê o alargamento do campo, a 

colocação de relva sintética e a construção de balneários, sendo que a construção dos balneários 

seria protocolada com a Junta de Freguesia e serviriam também de apoio ao espaço de feiras. 

Quanto ao Parque de Feiras e Parque Empresarial de Colos, referiu que já tinha sido efetuado o 

levantamento topográfico da zona e estava a ser desenhada uma proposta para localização dos 

equipamentos, proposta essa que se previa apresentar à população durante a Feira de Colos, 

entretanto adiada devido a atual situação pandémica. O espaço de fixação de empresas estava 

mais atrasado porque dependia do trabalho de movimentação de terras do espaço de feiras e da 

revisão ao Plano Diretor Municipal de Odemira que procederá ao alargamento do perímetro de 

área edificável. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE: --------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 
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epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

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

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

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

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

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

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

Bernardo, José da Silva, Maria Moreira, Maria João Batista e Rute Duarte, por não terem 

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

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

REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE: --------  

 ----------- 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 dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

votação os Membros Carla Bernardo, José da Silva, Maria João Batista, Maria da Graça 

Fernandes, Pedro Gonçalves e Rute Duarte, 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 
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esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal para informar que, na 

sequência das intervenções efetuadas em sessões anteriores sobre o envio tardio da 

documentação para as sessões da Assembleia Municipal, estava a ser implementada uma 

solução que seria testada na próxima sessão, através da qual se visa disponibilizar uma pasta de 

acesso reservado no site do Município de Odemira, na área da Assembleia Municipal. Nessa 

pasta serão recebidos, logo após a sua aprovação pela Câmara Municipal, os documentos de 

trabalho. Este facto não inviabiliza o envio formal da documentação para as sessões, conforme 

já vem ocorrendo. Informou, ainda, que no próximo ano as sessões da Assembleia Municipal 

seriam agendadas nas sextas-feiras após a segunda reunião ordinária da Câmara Municipal, de 

modo incutir a necessidade de serem apreciados na primeira reunião ordinária do Executivo 

Municipal os assuntos dependentes da validação da Assembleia Municipal, permitindo aos 

serviços o envio atempado da documentação para este Órgão. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

com limitação de tempo: -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Senhora Rute Fino apresentou a MOÇÃO que seguidamente se transcreve na 

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

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

 ---------- PELA GARANTIA E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA 
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COMUNIDADE ESCOLAR DO CONCELHO DE ODEMIRA --------------------------------------  

 ----------- Entre os dias 14 e 17 de setembro de 2020, teve início mais um ano letivo no nosso 

país, em circunstâncias peculiares e de incerteza. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Nos Agrupamentos de Escolas do concelho de Odemira e escolas não agrupadas, as 

aulas iniciaram-se no dia 17 de setembro de 2020, tendo toda a comunidade escolar unido 

esforços no sentido de dar o seu melhor em prol do bem-estar de todos aqueles que, 

diariamente, têm a árdua tarefa de ensinar e aprender e aqueles que, direta e indiretamente, 

contribuem para que isso se torne possível. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O concelho de Odemira é extenso a nível territorial e tem vicissitudes que dificultam a 

articulação entre os vários serviços, para além do facto de não ser dotado de uma rede pública 

de transportes que permita satisfazer todas as necessidades. --------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao transporte escolar, o mesmo foi (neste ano letivo) articulado entre 

a Rodoviária do Alentejo e a CIMAL. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao longo dos últimos dias, têm-nos chegado preocupações relatadas pelos munícipes 

do concelho e relacionadas, precisamente, com o serviço de transporte escolar. --------------------  

 ----------- Tais preocupações traduzem-se, essencialmente, no seguinte: ------------------------------  

 ----------- • Os autocarros que asseguram o transporte de crianças/jovens no percurso escola – 

casa e vice-versa, estão com a sua lotação completa e, por vezes, até excedida. ---------------------  

 ----------- • Esses mesmos autocarros não estão dotados de meios de desinfeção de mãos, 

imposta em todo o país; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Os autocarros circulam com pouco arejamento no seu interior; ---------------------------  

 ----------- • Os autocarros asseguram, antes do horário de transporte escolar, transporte 

particular de outras pessoas, sem que sejam devidamente desinfetados; ------------------------------  

 ----------- • Os autocarros não são diariamente desinfetados; --------------------------------------------  

 ----------- • O horário escolar não se adequa ao horário dos transportes em alguns dos percursos 
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que são efetuados, uma vez que há crianças/jovens a saírem em horários em que já não há 

autocarro para os levar a casa logo após as aulas e com saída do seu estabelecimento escolar. ---  

 ---------- • O ano letivo iniciou-se sem que sequer tenha sido assegurado o transporte de 

crianças/jovens que não têm aulas no período da tarde, pois em alguns circuitos não havia 

autocarro à hora do almoço. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos cientes de que o ano letivo apenas agora começou e também sabemos que já 

têm sido feitos ajustes e corrigidas situações que permitem resolver alguns problemas que têm 

sido detetados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não obstante, impõe-se levar ao conhecimento de todos os envolvidos, aquilo que são 

as preocupações ultimamente manifestadas pela comunidade, numa perspetiva de colaboração 

mútua na procura de soluções equilibradas. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque este assunto causa preocupação à bancada do PS na Assembleia Municipal de 

Odemira  propõem os seus membros o seguinte: ---------------------------------------------------------  

 ----------  . Que a presente moção seja enviada à CIMAL e à Rodoviária do Alentejo para que 

possam prestar, cada uma na vertente que lhe compete, os esclarecimentos devidos e comunicar 

como pretendem resolver a situação; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Que seja dado conhecimento à Câmara Municipal de Odemira, aos Agrupamentos 

de Escolas do concelho e escolas não agrupadas e às Associações de Pais e Encarregados de 

Educação respetivas da presente moção e, posteriormente, comunicadas as respostas. ------------  

 ---------- Odemira, 25 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Seguidamente, a Senhora Rute Fino prestou o seu testemunho pessoal informando 

que: “O meu filho foi um dos lesados e ontem ficou em Odemira e, todos os dias, desde que 

iniciou o ano letivo ele vinha de São Teotónio com a lotação do autocarro esgotada”. -----------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal que referiu: “Também tenho um filho 
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a frequentar a Damião de Odemira e sai um dia às dezassete horas e não tem transporte nem 

para Vila Nova de Milfontes, nem para o Almograve, porque o transporte é as dezasseis horas 

e quarenta minutos (…). A não ser o transporte particular ou num transporte que sai da Escola 

Secundária às dezoito horas e quarenta minutos, não têm qualquer forma de voltar para 

casa.”. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Glória Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve, que informou que, no Almograve, junto à Igreja Matriz, existia uma paragem de 

autocarro com todas as condições para albergar os passageiros e acesso aos balneários públicos. 

Lamentavelmente a Rodoviária decidiu alterar a paragem da Rede Expresso para a Rua do 

Chafariz, em frente à Extensão de Saúde do Almograve e junto aos contentores do lixo, sem 

quaisquer condições para os passageiros, que inclusivamente entram e saem do autocarro em 

plena via pública, colocando em causa a segurança, quer dos passageiros, quer dos 

automobilistas que circulam naquela via. Revelou, ainda, que apesar de a Junta de Freguesia já 

ter solicitado que fosse retomada a anterior paragem, até à data nada tinha sido feito. -------------   

 ----------- Por último, alertou para as recorrentes quebras de energia elétrica existentes na 

freguesia e informou que, após diversos ofícios endereçados à EDP, foi enviado uma resposta 

por email onde aquela entidade atribuía a responsabilidade das frequentes falhas de energia “a 

bandos de estorninhos que existiam na zona”. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Longueira/ Almograve lamentou aquela justificação, considerando que não era justificável, 

inclusivamente porque as quebras de energia também ocorriam durante a noite, altura em que 

os animais não estão ativos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Manuel Coelho apresentou a MOÇÃO que seguidamente se transcreve na 

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

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

 ---------------------------- A ÁGUA NO CONCELHO DE ODEMIRA ---------------------------------  
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 ---------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Ao longo dos anos mais recentes, diversas instituições e pessoas alertaram para a 

existência de problemas relativos à água no concelho de Odemira e foram apresentadas 

recomendações e até soluções a entidades públicas e privadas; ----------------------------------------  

 ---------- b) Nos últimos anos tem aumentado a procura da água para fim de consumo público e 

de regadio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) A chuva tem-se reduzido consideravelmente; ----------------------------------------------  

 ---------- d) São cada vez mais relevantes e irreversíveis as alterações climáticas; -----------------  

 ---------- e) Prevê-se que a utilização de água para culturas agrícolas no concelho de Odemira, 

não diminua, e que provavelmente até possa aumentar com a diária incerteza do tipo de 

exploração dos nossos recursos. Não sabendo nós o que se planta, quando e quanto se planta, 

torna-se complexo a previsão da necessidade de água para regadio a curto/médio prazo. ---------  

 ---------- f) No concelho de Odemira alguns empresários agrícolas têm também expressado a 

preocupação com a possível falta de água que no futuro possa afetar o normal e legítimo 

desenvolvimento das suas atividades; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- g) A água da barragem de Santa Clara-a-Velha é utilizada não só para consumo 

humano e agrícola, quer de Odemira, quer de Aljezur, mas também para fornecimento à 

indústria de extração mineira ao empreendimento mineira de Neves Corvo, no concelho de 

Castro Verde; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- h) Segundo informações técnicas prestadas por entidades credíveis ligadas ao uso e 

gestão da água a barragem de Santa Clara terá água para mais duas campanhas com referência 

ao volume fornecido atualmente; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- i) A existência de um volume de água morto naquela barragem e a impossibilidade de 

bombear água a partir de certo nível de caudal; ----------------------------------------------------------  

 ---------- j) Até ao momento a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) não definiu qual a 



-14- 

25-09-2020 

quota mínima a partir da qual se destinará a água apenas para consumo urbano; --------------------  

 ----------- l) Que as entidades que têm o poder de decidir nestas matérias, incluindo as ligadas à 

gestão da água, nem sempre conseguem responder por escrito às questões levantadas por 

autarcas e outras entidades e pessoas preocupadas com a questão da água; --------------------------  

 ----------- m) Continuam a ser feitos novos investimentos no território para a instalação de 

estufas, coberturas e outros fins empresariais agrícolas, prevendo-se assim um aumento 

constante das necessidades hídricas do concelho, que se relacionam de forma inversamente 

proporcional com a disponibilidade deste recurso; -------------------------------------------------------  

 ----------- n) O caudal da barragem de Santa Clara já baixou 6% desde o início do presente ano 

situando-se nos 41% no final do mês de Agosto; ---------------------------------------------------------  

 ----------- o) Face ao agravamento da situação de seca severa no território, não se conhece por 

parte das entidades, até ao momento, a apresentação de um plano de contingência e respetivas 

medidas para a albufeira da Barragem de Santa Clara; --------------------------------------------------  

 ----------- p) Apesar dos esforços desenvolvidos pelas entidades com responsabilidades na 

gestão da água e a introdução de metodologias e técnicas que diminuem os consumos de água 

por empresários agrícolas, permanecem níveis de desperdício consideráveis; -----------------------  

 ----------- q) O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira (sobre o tema “Seca e 

planos de Contingência – ref. a – 220102/2020”) endereçou a diversas entidades, 

designadamente à ARH/Alentejo e ao Senhor Presidente Executivo da AgdA, uma exposição 

em que manifestava preocupações muito sérias sobre a inexistência da definição por parte da 

APA do plano de contingência a desenvolver até 2019, nada foi implementado até à presente 

data nem sequer chegou qualquer resposta àquela exposição da Câmara Municipal de Odemira;  

 ----------- r) É sabido que a legislação atual sobre o uso da água reserva aos municípios tão 

somente uma função de mera consulta no que às decisões sobre a água respeita; -------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Odemira reunida na sessão ordinária de 25 de Setembro 
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de 2020 decidiu que: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. O município de Odemira em articulação com os restantes municípios do país 

deverá desenvolver de imediato esforços junto de quem de direito para que os municípios 

portugueses onde existam barragens de água para abastecimento público, regadio e outros fins 

devam fazer parte integrante dos órgãos de decisão de planeamento e gestão das respetivas 

bacias hidrográficas; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.Sensibilizar todas as entidades públicas e privadas que intervêm nas matérias de 

decisão sobre a água, incluindo as entidades gestoras onde o Estado Português está por lei 

representado, a dar resposta atempadamente e por escrito, a todos os pedidos de informação e 

de preocupação também formulados de forma escrita com envio das decisões e respetivas atas 

dos seus órgãos quando forem para tal solicitados; ------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Que os órgãos autárquicos do município de Odemira deverão pedir sempre a 

intervenção da CADA (Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos) e de outras 

organizações públicas ou privadas quando lhes for negado o envio de documentos, legalmente 

solicitados a quaisquer entidades onde o Estado esteja representado e o município de Odemira 

tenha interesses relevantes; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ser aprovada a presente moção deverá ser enviada e dada a conhecer na imprensa 

nacional, regional e local e enviada designadamente para as seguintes entidades: ------------------  

 ---------- • Presidência da República; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Assembleia da República; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Grupos parlamentares na Assembleia da República; ---------------------------------------  

 ---------- Entidades públicas e privadas com poderes de decisão sobre o planeamento, usos de 

solos e gestão da água, incluindo os seguintes: -----------------------------------------------------------  

 ---------- • Ministério do Ambiente; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Ministério da Agricultura; ----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- • APA; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • CCDR do Alentejo;-------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • ARH do Alentejo; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •Confederação dos Agricultores de Portugal; --------------------------------------------------  

 ----------- • ABM; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Câmara Municipal de Aljezur-------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Câmara Municipal de Odemira -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 25 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

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

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

referiu que nas últimas reuniões da Assembleia Municipal foi abordado o problema relativo aos 

lagos da Eira da Lagoa, em Colos, tendo o Senhor Pedro Gonçalves feito acusações 

relacionadas com o facto os tanques estarem cheios de lixo, com água suja, o que causava um 

problema de saúde pública. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia desmentiu essa 

acusação, tendo entregue algumas fotografias na última reunião, que comprovavam o contrário 

e, bem assim, referiu que alguma água existente nos tanques era proveniente da rega e da 

chuva. Lamentou a acusação efetuada pelo Senhor Pedro Gonçalves, referindo que o problema 

de saúde pública “apenas existia na cabeça do Senhor Pedro”. Disse ainda que “estava perante 

uma perseguição nunca vista a uma pessoa e já não era só política.” Lamentou ainda que o 

Senhor Pedro Gonçalves já estivesse com a “ânsia” das eleições, mas relembrou que ainda 

faltava um ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Ana Soares apresentou o VOTO DE PESAR que seguidamente se 

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

 ----------- “VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE LIBERDADE SOBRAL ---------  

 ----------- No passado mês de julho, aos 86 anos, morreu Liberdade Sobral. Natural da Ribeira 
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do Seissal, na freguesia de Colos. Liberdade Sobral deixa inquestionável marca da genuinidade 

da sua obra enquanto artista plástica. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de nunca ter ido à escola, a criatividade e veia poética de Liberdade Sobral 

surgiu como um passatempo enquanto guardadora de gado, tendo a qualidade dos seus versos 

sido reconhecida pelo Município de Odemira, o que lhe valeu a publicação de um livro de sua 

autoria em 2001. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O pavilhão do artesanato na FACECO (Feira das Atividades Culturais e Económicas 

do Concelho de Odemira) foi por muitas vezes local de destaque para a exposição e divulgação 

da sua obra. Um pouco por todo o concelho é possível contactar com a sua obra, destacando-se 

o conhecido “Damião” colocado no Jardim do Parque Infantil em Odemira ou as estátuas que 

acompanham o percurso até ao cume da montanha onde se encontra a capela de Nossa Senhora 

das Neves, na freguesia de Colos. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sua obra peculiar, é assim descrita: “os bichos, os seres híbridos, as figuras 

humanas, o uso de cores vivas na pintura das peças, tudo isso revelava o rico universo criativo 

de uma artista, que recebia a inspiração da natureza que a rodeava, mas que imprimia à sua 

obra uma feição muito peculiar.” - António Martins Quaresma, 2020. -------------------------------  

 ---------- Liberdade Sobral, mãe de sete filhos, foi uma mulher excecional como artista e como 

pessoa. O seu percurso demonstra uma clara capacidade de vencer obstáculos e preconceitos, 

nunca deixando que as múltiplas tarefas diárias de uma mulher do campo a demovessem dos 

seus sonhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo reconhecimento do seu papel enquanto munícipe do concelho de Odemira e, pela 

marca deixada enquanto ceramista, escultora e poeta de cunho popular, os eleitos da 

Assembleia Municipal de Odemira manifestam o seu mais profundo voto de pesar pelo 

falecimento de Liberdade Sobral, endereçando à sua família as sentidas condolências. -----------  

 ---------- Odemira, 25 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os Eleitos da Assembleia Municipal de Odemira”. -------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Francisco Martins apresentou o VOTO DE PESAR que seguidamente se 

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

 ----------- “VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE PAULO LUZ -----------------------  

 ----------- Os Eleitos da Assembleia Municipal de Odemira manifestam o seu mais profundo 

voto de pesar pelo falecimento Paulo Sérgio Pereira da Luz que prematuramente nos deixa aos 

60 anos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Natural de Luzianes-Gare, terra que o viu crescer e onde se reconhece o seu enorme 

empenho e dedicação na defesa desta freguesia do interior do concelho que, diariamente tenta 

combater o fenómeno da desertificação. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na pessoa do Paulo Luz, reconhece-se o papel de quem esteve sempre, de forma pró-

ativa, num papel de colaboração na definição de propostas e na procura de respostas para tornar 

o território de Odemira mais atrativo.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como membro ativo da sua comunidade, foi eleito nas listas do PS à Assembleia 

Municipal de Odemira e à Assembleia de Freguesia de Luzianes-Gare, tendo sido o candidato 

nas últimas eleições autárquicas a esta Junta de Freguesia. ---------------------------------------------  

 ----------- Neste momento da sua partida, os eleitos da Assembleia Municipal endereçam as mais 

sentidas condolências à família do Paulo Luz, propondo 1 minuto de silêncio em sua 

homenagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 25 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

Gare, que apresentou o VOTO DE PESAR que seguidamente se transcreve: ------------------------  

 ------------------------------------------ “VOTO DE PESAR -----------------------------------------------  
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 ---------- Paulo Sérgio Pereira da Luz, natural e residente na Freguesia de Luzianes-Gare, 

membro desta Assembleia Municipal no anterior mandato, atualmente membro da Assembleia 

de Freguesia de Luzianes-Gare em plenas funções de eleito e ativista político pelas suas 

convicções e ideais, partiu no passado dia 16 de setembro. ---------------------------------------------  

 ---------- Um fenómeno natural e comum nesta vida, que nos surpreende sempre mais ainda 

quando acontece prematuramente, o que nos faz parar um pouco para refletir que a vida é 

breve. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Paulo era um amigo da nossa Freguesia e do nosso Concelho, das nossas gentes e 

tradições, um homem lutador com ideias, um defensor de causas, sempre com elevação 

democrática e espírito de colaboração, quando estava em causa os interesses da nossa 

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

 ---------- Em nome da Freguesia de Luzianes-Gare, para além de um Voto de Pesar, quero aqui 

também expressar um agradecimento pela participação ativa que sempre desenvolveu na nossa 

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

 ---------- Obrigado Paulo e até um dia camarada. --------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 25 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos da CDU”. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Vera Raposo, que apresentou a MOÇÃO que seguidamente se 

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

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

 -------- REPOR AS FREGUESIAS EXTINTAS – UM IMPERATIVO DEMOCRÁTICO -------  

 ---------- O processo de agregação/extinção de 1168 freguesias, no âmbito da chamada 

Reorganização Administrativa do Território, imposto pela Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, 

em execução da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, da maioria PSD e CDS, mereceu generalizada 

contestação e oposição das populações e da esmagadora maioria dos órgãos autárquicos. --------  
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 ----------- Ao contrário do propagandeado, a extinção de freguesias, na generalidade, não trouxe 

ganhos financeiros nem contribuiu para o reforço da coesão territorial, antes acentuou as 

assimetrias regionais já existentes. Ao encerramento de inúmeros serviços públicos pelo país, a 

extinção de freguesias veio ainda esvaziar e agravar mais a vida em muitas localidades, em 

particular nas zonas rurais e de interior, onde a freguesia era a entidade que restava, deixando 

as populações ao abandono. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perdeu-se a proximidade dos eleitos com as populações, com a redução de cerca de 20 

mil eleitos de freguesia; dificultou-se a capacidade de intervenção na resolução de problemas; 

perdeu-se a identidade de cada freguesia e reduziu-se a capacidade de reivindicação das 

populações e dos seus órgãos autárquicos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Na legislatura 2013/2017, foram apresentadas iniciativas legislativas na Assembleia 

da República, com o objetivo de repor as freguesias extintas, de acordo com a vontade das 

populações e dos órgãos autárquicos, e com eleições em 2017. Estas iniciativas foram 

rejeitadas com o voto do PS, PSD e CDS. O PS, numa fuga para a frente, avançou com uma 

Resolução recomendando ao governo a avaliação do processo para posterior decisão. -------------  

 ----------- De então para cá, as populações de norte a sul do país continuam a reivindicar a 

reposição das freguesias extintas contra a sua vontade. --------------------------------------------------  

 ----------- Os últimos Congressos da ANAFRE, realizados em 2018 e 2020, colocaram como 

exigência a reposição das freguesias extintas contra a sua vontade. -----------------------------------  

 ----------- Desde 2018 que o Governo PS anunciou ir apresentar uma lei de criação de 

freguesias, que permitiria corrigir os erros criados pela extinção de freguesias imposta pelo 

governo PSD/CDS. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O PCP já voltou a apresentar, em dezembro de 2019, novo projeto de lei de reposição 

de freguesias, que aguarda agendamento. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A reposição de freguesias exige uma lei simples e objetiva, que respeite a vontade das 
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populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A reposição das freguesias extintas, com eleições em 2021, é um ato de inteira justiça, 

é uma exigência democrática. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 25 de setembro de 2020, 

delibera:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Reclamar do Governo e da Assembleia da República as medidas legislativas 

necessárias para reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações e dos 

respetivos órgãos autárquicos; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Reclamar que todo o processo esteja concluído de forma a assegurar as eleições no 

ato eleitoral de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enviar para: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 1.º Ministro, Grupos Parlamentares da AR, ANAFRE, ANMP e Comunicação 

Social. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pela CDU,”. ----------------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e de Santa Maria, que solicitou o ponto de situação relativo à situação de pandemia 

Covid-19 no concelho de Odemira, bem como quais os resultados concretos da aplicação das 

medidas de apoio do Município de Odemira às famílias e às empresas. ------------------------------  

 ---------- Por último, solicitou esclarecimentos relativamente à visita da Polícia Judiciária ao 

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

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

Santiago, que alertou para o estado da Estrada Nacional número duzentos e sessenta e dois, 

entre as Fornalhas Novas e o cruzamento do Castelo Velho, onde o piso partiu e já se notava o 

desnível na estrada, tornando aquela zona extremamente perigosa para os automobilistas. O 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia informou que já tinha alertado por escrito os serviços 
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para aquele problema. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, perguntou para quando estava previsto retomar os trabalhos de reparação 

do Caminho Municipal número mil e setenta e cinco, cuja obra foi suspensa desde o início 

primeiro trimestre do presente ano, o que promoveu um agravamento do mau estado do piso. 

Pese embora, tenha vindo a questionar os serviços municipais sobre aquele assunto, até à data 

não obteve qualquer informação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que relembrou que se estava a comemorar o vigésimo 

quinto aniversário da criação do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e 

lamentavelmente “o cenário existente só piora de dia para dia”, apesar de já terem nos Órgãos 

Municipais aprovado, por unanimidade, vários documentos e prometidos vários “murros na 

mesa”. Nessa conformidade, perguntou o ponto de situação da aplicação da Resolução de 

Conselho de Ministros número cento e setenta e nove barra noventa e nove, na área de 

paisagem protegida do concelho de Odemira. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se à sua questão efetuada na última sessão ordinária da Assembleia 

Municipal sobre o valor “não gasto” pelo Município de Odemira em atividades culturais, 

recreativas e desportivas, devido à pandemia Covid-19, o Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal informou que seria fácil identificar esses valores. Nesse sentido, perguntou se 

efetivamente já estava contabilizada essa verba. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referindo-se à obra do Centro Escolar de São Luís, informou que 

estranhamente quando o Agrupamento de Escolas e os pais e encarregados de educação dos 

alunos já falavam em regressar ao antigo estabelecimento de ensino, porque não perspetivavam 

qualquer início de obras naquele Centro Escolar, de um dia para o outro, o empreiteiro iniciou 

os trabalhos. Nesta conformidade, perguntou ao que se deveu o atraso no início da obra e se o 

Município de Odemira iria receber alguma indemnização. Questionou também qual o prazo 

para conclusão daquela obra, de modo a possibilitar a saída dos alunos o mais brevemente 
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possível da Sociedade Recreativa onde estão temporariamente a ter aulas. --------------------------  

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

 ----------- O Senhor Arménio Simão que fez a seguinte intervenção escrita: ------------------------  

 ----------- “Sr. Presidente da CMO -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sra. Presidente da AM ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Srs. Membros da Mesa da AM -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sras e Srs Vereadores ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membros da AM ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas Sras e meus Srs. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do PSD nesta AM, em 2017, assumiram como compromisso para com os 

seus eleitores, a procura de contributos efetivos para o desenvolvimento do concelho em todas 

as suas vertentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesse sentido, temos privilegiado a procura de consensos, em detrimento de 

vantagens político-partidárias - de que outros não prescindiriam -, sem, contudo, descurar o 

direito e o dever de uma oposição critica, construtiva e responsável.  --------------------------------  

 ----------- A necessidade de pragmatismo e rigor na administração pública, a necessidade de 

determinação na resolução prioritária de necessidades fundamentais dos cidadãos, em 

detrimento de questões acessórias são, do nosso ponto de vista, determinantes e fundamentais 

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

 ----------- Estes princípios e postura, ficaram bem vincados na declaração política apresentada 

pelo PSD na Sessão Ordinária de 23 de Fevereiro de 2018. --------------------------------------------  

 ----------- Passados que são quase três anos desde essa tomada de posição, sentimo-nos hoje 

legitimados a colocar a V. Exa. um conjunto de questões – algumas eventualmente recorrentes 

– que, contudo, não tiveram respostas práticas convincentes e/ou conclusões esperadas. ---------  

 ----------- A crise pandémica que o país e o mundo atravessam, sendo fortemente limitadora, 
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não justifica todos os atrasos ou retrocessos que os projetos e realizações previstos nos PPI, nas 

GOP ou nos PGA contemplaram, neste período de tempo. Houve até quem considerasse esta 

crise como um momento de oportunidades e de relançamento da economia, convicção que não 

partilhamos, mas que poderia e deveria ter sido aproveitado para a realização e antecipação de 

trabalhos de reparação ou de manutenção que em período normal de funcionamento seriam 

inviáveis.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Sectorialmente, e sem qualquer hierarquização prioritária, colocamos neste conjunto 

de questões, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ • Os trabalhos de reparação na cobertura do pavilhão gimnodesportivo que assegura 

as aulas da ES, EPO e da EB 2,3, bem como as piscinas Municipais, que só recentemente 

tiveram inicio, apesar de já em 2018 estarem identificados danos e deficiências graves que 

colocavam em risco as práticas desportivas e colocaram sem aulas os alunos, por mais de 6 

meses em 2019/2020. Esta exigência, encontra-se consignada no DL nº 136/2014, de 9 de 

Setembro e leva-nos a questionar: ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 1. Para quando estão previstas as conclusões destas obras e a possibilidade de 

utilização dos espaços para as atividades letivas? ---------------------------------------------------------  

 ------------ 2. Que alternativas estão a ser equacionadas? -------------------------------------------------  

 ------------ • A ampliação do CE de S. Luís, recentemente iniciada, tinha uma previsão de início 

prevista para 16/4/2018, conforme se encontra registado em ata do executivo, de 5/4/2018. 

Com um atraso superior a dois anos, vive-se agora os efeitos práticos negativos de tal atraso, 

que se traduzem num deficiente funcionamento das aulas e menor capacidade na aplicação das 

medidas de prevenção instituídas. Pelo que nos conta a história recente, no que respeita aos 

procedimentos e realização das obras correspondentes, questionamos: -------------------------------  

 ------------ 1. Sendo o prazo de execução de 270 dias, é expectável a sua utilização no início do 

ano letivo de 2021/2022. Estão para isso assegurados os mecanismos de fiscalização e direção 
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de obra que façam cumprir o cronograma dos trabalhos? -----------------------------------------------  

 ----------- • O Centro Escola de São Teotónio, aparentemente já concluído (?), não acolheu 

ainda os alunos neste início de ano letivo, apesar da óbvia necessidade no atual contexto.--------  

 ----------- • O Centro Escola das Brunheiras, colocado em agenda para construção antes de S. 

Luís, Almograve e São Teotónio, foi sendo ultrapassado sem que se conheçam razões válidas 

para tal. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Há reclamações repetidas sobre o preço da água e sobre a qualidade da água. A este 

propósito é de referir que os resultados das análises de controlo de rotina 1 e rotina 2, chegaram 

a apresentar em 2017, 6 incumprimentos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.Estão atualmente normalizados os parâmetros analisados? ------------------------------  

 ----------- Muito obrigado ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os eleitos do PSD”. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves referindo-se à Recomendação para a Câmara Municipal 

de Odemira atribuir a tarifa social da água automaticamente, aprovada na última sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, perguntou se a autarquia já tinha tomado alguma decisão 

sobre a aceitação ou não daquela Recomendação. -------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente apresentou duas MOÇÕES que se transcrevem na íntegra: --------------  

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

 ---------------------------------------- CANIL INTERMUNICIPAL --------------------------------------  

 ----------- As estruturas do Bloco de Esquerda - Alentejo Litoral, desde a primeira hora que se 

opuseram à construção do “canil intermunicipal do Alentejo Litoral”, doravante designado 

CROI, com candidatura aprovada em Janeiro de 2019. -------------------------------------------------  

 ----------- A infraestrutura que a CIMAL se propunha construir, não só ia contra a Lei 27/2016 

por não respeitar o registo de proximidade às Associações locais e populações, como punha em 
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causa a proibição de abates e a modernização dos canis municipais de Alcácer do Sal, Odemira 

e Santiago do Cacém por um lado e a urgente construção em Grândola e Sines. --------------------  

 ------------ Esta decisão foi amplamente contestada por Associações e população em geral, 

sendo mesmo enviada petição pública à CIMAL com o objetivo de travar este processo e que o 

montante que cada município previa gastar fosse canalizado para infraestruturas municipais e 

de proximidade, sendo esta totalmente desvalorizada. ---------------------------------------------------  

 ------------ Durante todo este período, temos vindo a questionar a CIMAL sobre o ponto de 

situação e o atraso na obra, ao que a mesma sempre manteve a posição inicial, questionamos 

igualmente o Governo e obtivemos a resposta que o atraso na execução se devia à 

complexidade do projeto. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Chegados até aqui, é com surpresa e um evidente regozijo, que sabemos por via do 

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém que este projeto já não vai avançar, 

indo ao encontro daquilo que sempre defendemos. -------------------------------------------------------  

 ------------ Segundo o mesmo, as razões devem-se a um custo muito elevado do projeto final e 

consequente desistência dos Municípios de Alcácer do sal, Grândola e Odemira e isolamento de 

Santiago do Cacém e Sines num projeto comum. ---------------------------------------------------------  

 ------------ Perante o anteriormente exposto, delibera a Assembleia Municipal de Odemira 

solicitar à CIMAL e ao Município de Odemira: ----------------------------------------------------------  

 ------------ • uma explicação cabal por parte da CIMAL sobre esta matéria. --------------------------  

 ------------ • uma explicação cabal por parte do Município de Odemira sobre esta matéria. --------  

 ------------ • que a Câmara Municipal de Odemira avance com a modernização e ampliação do 

canil municipal, afetando aí as verbas antes destinadas ao canil intermunicipal. --------------------  

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

 ------------  - Conselho Intermunicipal da CIMAL, Assembleia Intermunicipal da CIMAL, 

Municípios e Assembleias Municipais da área da CIMAL. ---------------------------------------------  
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 ----------- Pedro Gonçalves ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Odemira, 25 de Setembro de 2020”. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------- CONTRA O PROCESSO DE ELEIÇÃO INDIRETA DOS PRESIDENTES DAS 

CCDR E PELA INSTITUIÇÃO EFETIVA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS --------------  

 ----------- Na sequência do Decreto-Lei n.º 27/2020, de 17 de julho e da Lei nº 37/2020 de 17 

de agosto, vai ocorrer em 13 de outubro próximo a eleição dos presidentes das Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Como é sabido, aqueles normativos 

consagram um colégio eleitoral composto pelos presidentes e vereadores das câmaras 

municipais e pelos presidentes e membros das assembleias municipais da respetiva área 

territorial.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As CCDR são serviços periféricos da administração direta do Estado, sob a direção 

do Ministério da Coesão Territorial em coordenação com outros ministérios. Têm importantes 

atribuições: para além de apoio técnico às autarquias locais, é missão das CCDR’s executar 

políticas de ambiente, ordenamento territorial e cidades e de desenvolvimento regional 

(abrangendo os programas operacionais regionais e outros fundos comunitários), assim como 

promover a atuação coordenada dos serviços desconcentrados de âmbito regional. ----------------  

 ----------- A eleição dos presidentes das CCDR em outubro próximo será feita por eleitos 

autárquicos. Porém, para além de nenhum autarca ter sido eleito com tal competência, tal 

eleição dum presidente da CCDR para os próximos 5 anos quando estamos a um ano de novas 

eleições autárquicas, enfraquece a legitimidade do processo e está a transformar-se numa 

espécie de oligopólio eleitoral, com PS e PSD a distribuírem entre si cargos de presidente nas 

várias CCDR, num processo que de democrático tem muito pouco. Fica, isso sim, evidente a 

intenção de manter o bloqueio à Regionalização consagrada na Constituição desde 1976. --------  
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 ------------ A eleição em 13 de outubro próximo é também desconforme à descentralização 

democrática prevista na Constituição através da atribuição de competências e meios a órgãos 

regionais com legitimidade democrática própria, sujeitos ao escrutínio universal, democrático e 

transparente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Assim, a Assembleia Municipal de Odemira delibera: --------------------------------------  

 ------------  - Manifestar discordância pelo processo de eleição indireta dos presidentes das 

CCDR, como previsto no DL nº 27/2020 e na Lei nº 37/2020 de 17 de Agosto. ---------------------  

 ------------  - Insistir junto dos órgãos da República para que se avance, o mais rapidamente 

possível, no processo de instituição efetiva das Regiões Administrativas prevista na 

Constituição desde 1976. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------  - Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro 

Ministro e Grupos Parlamentares na Assembleia da República, Meios de Comunicação Social 

nacionais e regionais, ANAFRE e Associação Nacional de Municípios. -----------------------------  

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

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

 ------------ Odemira, 25 de Setembro de 2020”. ------------------------------------------------------------  

 ------------ Por último, referindo-se à intervenção do Senhor Manuel Penedo disse que “existe 

uma grande diferença entre o que eu digo e o que o Senhor Manuel Pendo diz que eu digo” e, 

por esse motivo, voltou a reler a sua intervenção expressa na ata da sessão ordinária de abril da 

Assembleia Municipal, realizada no dia quinze de junho do corrente ano, a qual também se 

transcreve: «“D) BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA - O Senhor Pedro Gonçalves (…) - 

relembrou que por diversas vezes tem falado sobre o estado do Jardim da Eira da Lagoa, em 

Colos, e tinha a consciência que se tratava de um assunto que incomodava. Afirmou ainda que 

acreditava que os dezoito mil euros anuais que a Junta de Freguesia de Colos recebia não 
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eram mais do que “um favorecimento a uma Junta de Freguesia PS sobre as outras que não 

são”, pois os lagos do jardim continuavam ao abandono, podendo constituir um caso de saúde 

pública, pela sujidade e acumulação de mosquitos em determinadas alturas do ano. Por 

último, considerou que a Junta de Freguesia de Colos não fazia uma gestão eficiente das 

verbas, desviando-as quase na totalidade para outros investimentos e reduzindo ao mínimo a 

manutenção dos espaços e, por esse motivo, perguntou o que o Município de Odemira 

pretendia fazer com aquela situação.” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sei que o Sr. Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, apresentou 

na última sessão da Assembleia municipal um conjunto de 5 fotografias que tentavam por em 

causa a veracidade dos meus relatos sobre a sujidade recorrente nos lagos da Eira da Lagoa, em 

Colos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Imagino que essas fotos tenham sido tiradas nos dias seguintes à minha intervenção 

nesta Assembleia, quando a junta procedeu a uma limpeza profunda do espaço, mais 

concretamente no dia 19 de junho de 2020. ---------------------------------------------------------------  

 -----------  Como prova de que não sou eu que estou a mentir, vou fazer a entrega de 20 

fotografias, bem como de imagens do Google Earth, tiradas ao longo dos últimos 4 anos, que 

comprovam a veracidade das minhas afirmações. --------------------------------------------------------  

 ----------- Há constante sujidade e porcaria nos lagos da eira da lagoa, exceto quando a junta de 

freguesia os limpa para tirar fotos. É suficiente uma busca na internet para constatar a 

realidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim, dizer que concordo com a exigência da inspeção ao local e a entrega do 

respetivo relatório a esta Assembleia, sugerindo que a inspeção seja feita sem aviso prévio e 

que contemple igualmente um levantamento sobre a forma como e onde foram aplicadas as 

verbas constantes dos apoios atribuídos para aquele espaço.». -----------------------------------------  

 -----------  Interveio novamente o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de 
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Colos, que lamentou as acusações de desvio de verbas, referindo que “desvios serão aqueles 

que eu deixei de receber na Junta de Freguesia e os doei, e no final do mandato será trinta e 

quatro mil euros”. Acusou ainda o Senhor Pedro Gonçalves, enquanto antigo utilizador do 

espaço onde atualmente está o Parque da Eira da Lagoa, de ter naquele local uma “lixeira” 

oriunda da sua atividade empresarial. Por último, relembrou que as verbas que a Junta de 

Freguesia recebia do Município de Odemira eram inscritas em Orçamento, o qual poderia ser a 

todo o momento alterado ou revisto. Nesse sentido, considerou que o Senhor Pedro Gonçalves 

tinha feito acusações graves e que sempre o tinha perseguido, provavelmente devido ao facto 

de ter exercido funções na Guarda Nacional Republicana. Referiu, ainda, que na política “não 

valia tudo” e relembrou que a credibilidade do Senhor Pedro Gonçalves tinha ficado expressa 

no resultado das últimas eleições autárquicas, onde em novecentos votos o Senhor Pedro 

Gonçalves teve apenas cerca de quarenta. -----------------------------------------------------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Nuno Góis que, relativamente à Moção apresentada pelo Bloco de 

Esquerda sobre a eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), deu a conhecer a posição da bancada da Coligação Democrática Unitária, 

referindo que “não contribuímos para credibilizar o logro que são estas eleições de uma 

CCDR que continua a responder ao Estado Central e umas eleições que não passam de mais 

um adiamento à Regionalização. Não apelando à abstenção de quem possa votar na CDU, 

também não apelaremos ao voto para ninguém, porque se trata de um logro”. ---------------------  

 ------------ Interveio novamente o Senhor Pedro Gonçalves que, em relação à afirmação 

efetuada pelo Senhor Manuel Penedo sobre credibilidade, relembrou que embora ele tivesse 

tido dez virgula um por cento nas últimas eleições autárquicas, o Senhor Manuel Penedo já teve 

cerca de oito por cento. Quanto às restantes acusações que lhe foram dirigidas, informou que 

estava tudo escrito na ata e não admitia que o acusassem daquilo que não disse. --------------------   

 ------------ Em relação à Moção sobre os transportes escolares, referiu que também a sua filha 
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lhe tinha telefonado para a ir buscar a Odemira, porque as forças de segurança não estavam a 

permitir que os autocarros efetuassem o transporte sem o cumprimento dos dois terços de 

lotação. Sobre este assunto, referiu que um motorista da rodoviária lhe tinha transmitido que, 

independentemente da legislação que obrigava ao cumprimento dos dois terços de lotação do 

autocarro, também existia uma legislação que que permitia a circulação de um terço dos 

passageiros em pé no veículo. Nesta conformidade, perguntou se esta legislação apenas se 

aplicava aos circuitos urbanos ou poderia ser aplicada no concelho de Odemira. -------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, em relação às questões 

colocadas neste ponto da Ordem de Trabalhos, informou/ referiu: ------------------------------------  

 -----------  - relativamente aos horários dos transportes escolares ainda estavam a trabalhar no 

sentido de minimizar os problemas existentes, no entanto, todos deviam ter a consciência que 

mesmo em anos anteriores nunca existia um autocarro à espera do términus das aulas de cada 

turma/ aluno, pelo que a responsabilidade não deveria ser imputada apenas ao transporte. 

Considerou ainda que na elaboração dos horários escolares os Agrupamentos de Escolas 

deveriam ter também a preocupação em articular as turmas e os respetivos horários, mas nem 

sempre as escolas tinham apenas em consideração os citérios relacionados com os alunos 

(distância da residência e possibilidade de regressar a casa o mais cedo possível), pois também 

olhavam aos interesses dos professores. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre este assunto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que o 

problema residia no facto de, atualmente, face à situação pandémica, não ser permitido que os 

alunos ficassem na escola após o horário letivo diário e até à chegada do autocarro de 

transporte escolar. Tal facto, levava a que crianças com cerca de nove anos, tivessem que sair 

da escola às dezasseis horas e quarenta minutos e esperar na rua ou junto à Escola Secundária 

de Odemira pelo autocarro, que apenas sai de Odemira às dezoito horas e quarenta minutos. ----   
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 ------------ Face ao este esclarecimento, o Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou à 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, responsável pelo Pelouro de Educação, que 

averiguasse este facto junto dos Agrupamentos de Escolas, pois não era admissível que um 

aluno com aquela idade tivesse de esperar na rua mais de uma hora pelo transporte escolar. ------  

 ------------  - quanto às quebras de energia na Freguesia do Almograve, referiu que já tinha 

reunido algumas vezes com os responsáveis da EDP para debaterem aquele assunto, bem como 

o facto de continuarem a efetuar ligações elétricas na zona da Área de Fracionamento Ilegal da 

Propriedade Rústica (AFIPR) em Vila Nova de Milfontes, sem qualquer autorização do 

Município de Odemira, promovendo assim a continuidade de construção clandestina naquela 

zona. Manifestou, ainda, o seu desagrado relativamente à justificação prestada pela EDP para 

as constantes quebras de energia e sugeriu à Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve que 

elaborasse um abaixo-assinado exigindo a regularização do abastecimento público de energia, 

tornando pública a resposta enviada pela EDP. -----------------------------------------------------------   

 ------------  - em relação à manutenção dos espaços verdes e à afirmação do Senhor Pedro 

Gonçalves de que o Município de Odemira beneficiava as Juntas de Freguesia do Partido 

Socialista, relembrou que os contratos interadministrativos eram mantidos com todas as Juntas 

de Freguesia do concelho e pressupunham critérios por todos conhecidos. Disse ainda que tinha 

reunido no espaço da Eira da Lagoa, em Colos, para verificação da situação, e referiu que o não 

funcionamento dos tanques (lagos) e respetivo equipamento, se deveu a um defeito de obra, 

pelo que a responsabilidade era da Câmara Municipal. Informou também que estavam a envidar 

todos os esforços para se encontrarem soluções alternativas para aquele espaço. -------------------   

 ------------  - referindo-se à Moção apresentada pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária 

sobre a reposição das freguesias extintas, lamentou que aquele documento não tivesse surgido 

na Assembleia da República quando a Coligação Democrática Unitária apoiava o Governo do 

Partido Socialista. Revelou, ainda, que concordava com a reposição das freguesias no concelho, 
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mas considerava que a vila de Odemira, pela sua caraterística, deveria manter a junção das duas 

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - sobre o ponto de situação do Covid-19 no concelho de Odemira, informou que, dos 

sessenta e quatro casos, metade ainda se encontravam ativos e, devido à proteção de dados, não 

podiam identificar quer a freguesia, quer a nacionalidade. Informou, ainda, que, no momento, 

não existiam pessoas nos Centros de Acolhimento, mas as entidades continuavam atentas e 

preocupadas com a situação no concelho. Referiu que o Município de Odemira tem procurado 

sensibilizar/ alertar a população e as empresas, e internamente nos serviços municipais já tinha 

tomado diversas medidas, sendo que a última teve a ver com o alargamento dos serviços pelos 

diversos espaços municipais, de modo a permitir a todos os trabalhadores realizarem o horário 

normal de funcionamento, em “equipas espelho”. Ainda em relação às medidas de combate à 

pandemia implementadas pelo Município de Odemira, referiu que tinham dotado os serviços de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e apoiadas as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, as Associações de Bombeiros e iriam apoiar também as instituições locais 

de educação para aquisição de material de proteção. Acrescentou que o Município de Odemira 

não iria colaborar, como habitualmente, com o transporte de atletas no reinício das atividades 

desportivas, devido ao risco que estas ainda representavam, tendo já comunicado esse facto aos 

respetivos Clubes locais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre este assunto, congratulou a forma como decorreu a época balnear no 

concelho de Odemira, tendo sido bastante positiva, quer para a restauração, quer para os 

alojamentos existentes no território e, até à data, não tinha existido qualquer reflexo de 

eventuais contaminações derivadas da época balnear, o que demonstrava o bom comportamento 

dos empresários do concelho e de quem o visitou. O Senhor Presidente da Câmara Municipal 

deu, ainda, boa nota à realização do Programa “Animar o Verão”, bem como do Espetáculo 

“Bem-vinda sejas Amália”. ----------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------  - que a Policia Judiciária tinha estado duas vezes nos serviços municipais a tomar as 

respetivas diligências no âmbito de dois processos que estão a ser investigados. --------------------   

 ------------  - que o Município de Odemira reforçou a verba que estava em orçamento para a 

reparação do Caminho Municipal número mil e setenta e cinco e estava em fase de conclusão o 

procedimento para lançar um concurso urgente, uma vez que face ao atual contexto pandémico 

não conseguiam realizar a reparação com as equipas municipais. --------------------------------------  

 ------------  - que o Centro Escolar de São Luís teve dois concursos deserto e só ao terceiro 

concurso surgiu um concorrente, tendo a obra sido consignada em maio do presente ano, e 

desde essa data o empreiteiro tem estado com problemas. Referiu, ainda, que apenas há quinze 

dias tinha sido possível reunir com o empreiteiro e foi-lhe transmitido que teria de iniciar a obra 

durante o mês de setembro, caso contrário a Câmara Municipal iria tomar as diligências 

necessárias para avançar com a rescisão do contrato e com uma ação judicial para poder 

acionar as respetivas responsabilidades. Por esse facto a obra tinha iniciado. ------------------------  

 ------------  - em relação aos desenvolvimentos relativos à Resolução do Conselho de Ministros 

número cento e setenta e nove barra dois mil e dezanove, informou que estão a ser realizadas as 

reuniões do Grupo de Projeto do Mira, mas não tem existido consenso, porque os Municípios 

de Odemira e de Aljezur não concordavam com a possibilidade de virem a ser colocadas novas 

Instalações de Alojamento Temporário Amoveis (IATA's) no território, e “sem a indicação dos 

equipamentos e sem a alteração ou correção da Portaria nos aspetos que consideramos mais 

lesivos dos nossos interesses, não concordaríamos com qualquer ação relativamente ao 

alojamento dos trabalhadores”. Sobre este assunto informou também que a Senhora Ministra 

da Agricultura recentemente tinha informado que no quadro comunitário de apoio ainda em 

vigor, seria disponibilizada a verba de cento e vinte mil euros às duas Autarquias (Odemira e 

Aljezur) para que pudessem efetuar o estudo de caracterização do contexto económico e social, 

relativo ao estado atual do território e à necessidade de serviços à população, tendo o Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal de Odemira solicitado que também fosse incluído no referido 

estudo o contexto ambiental, conforme também havia sido sugerido pela Assembleia Municipal 

de Odemira, aguardando-se o envio da respetiva Minuta de Protocolo. ------------------------------  

 -----------  - em relação às despesas do Município de Odemira relativas às atividades culturais, 

desportivas e recreativas, informou que, apesar de algumas associações ainda não terem 

apresentado as respetivas verbas assumidas, no relatório das atividades desenvolvidas pelo 

Município de Odemira (constante da Ordem de Trabalhos desta sessão), poderiam verificar no 

quadro sobre a informação financeira que a despesa corrente da Câmara Municipal, em 

comparação com igual período do ano transato, diferia em cerca de menos quinhentos mil 

euros. Isso sem contabilizar os apoios às instituições e a despesa com a aquisição de 

equipamentos informáticos para os alunos do concelho. ------------------------------------------------   

 -----------  - relativamente à intervenção dos eleitos pelo Partido Social Democrata referiu que 

os trabalhos nas Piscinas Municipais tinham sido concluídos e o equipamento estava a 

funcionar com regularidade, tendo as atividades sido suspensas apenas devido à situação 

pandémica. Disse, ainda, que no Pavilhão Gimnodesportivo estava a decorrer a obra de 

reabilitação do edifício, depois de ter decorrido o prazo normal de desenvolvimento do projeto, 

de lançamento do concurso e aprovação do financiamento. Informou que o Centro Escolar de 

São Teotónio estava em funcionamento desde o primeiro dia de aulas do presente ano letivo e 

referiu também que os arranjos exteriores das Escolas das Brunheiras, de Relíquias e do 

Cavaleiro tinham os projetos concluídos e estavam a ser preparados os respetivos concursos. 

Por último, relativamente às intervenções dos eleitos do Partido Social Democrata, informou 

que alguns requerimentos por eles apresentados em sessões anteriores, ainda não tinham obtido 

resposta porque alguns pressupunham a realização de apresentações que deviam ser mostradas 

a todos os membros da Assembleia Municipal, dando como exemplo o ponto de situação da 

elaboração do Plano de Urbanização da AFIPR de Vila Nova de Milfontes, que deveria ser 
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efetuada pela empresa que está a desenvolver aquele Plano, pelo que iria articular essa 

possibilidade com a Senhora Presidente da Assembleia Municipal. -----------------------------------  

 ------------  - que a tarifa social da água ainda não estava em equação, mas relembrou que nos 

últimos meses, o Município de Odemira tinha efetuado descontos consideráveis na fatura da 

água, no âmbito das medidas municipais de apoio no âmbito do Covid-19. Disse ainda que 

aquela proposta seria ponderada no âmbito da elaboração do Orçamento Municipal para o 

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

 ------------  - em relação ao Canil Intermunicipal informou que por se tratar de um projeto 

“megalómano” e que serviria apenas dois dos cinco municípios da CIMAL, pelo que o 

Município de Odemira decidiu não apoiar aquele projeto e investir na requalificação e 

ampliação do seu Canil Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - relativamente à regra de um terço da lotação em pé nos transporte públicos, 

informou que essa possibilidade existia nos transportes urbano, cujos veículos estavam 

equipados para o efeito e tinham essa identificação no seu alvará, pelo que considerava que 

essa regra não se aplicava aos transportes que circulavam no concelho de Odemira. ---------------  

 ------------  - quanto à alteração da paragem do Expresso no Almograve referiu que iria solicitar 

aos serviços que verificassem aquela situação, relembrando que o Município de Odemira tinha 

a competência para definir os locais de paragem dos autocarros que efetuavam os circuitos 

municipais. A Rede de Expresso não integrava os circuitos municipais, mas tinha de parar nas 

paragens autorizadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - quanto à qualidade da água no concelho de Odemira considerou que, nas últimas 

décadas, se tem verificado um aumento na qualidade da água de abastecimento público e iriam 

melhorar ainda mais quando entrassem em funcionamento os cinco novos sistemas de adução 

que se encontram concluídos, construídos pela AgdA, S.A.. Revelou que nos últimos quatro 

anos, a média dos resultados referentes à qualidade de água no concelho ronda noventa e oito 
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por cento das análises efetuadas, o que demonstra que Odemira está perfeitamente dentro da 

média nacional. Considerou também que, para além do aumento da qualidade da água, também 

se verificou um aumento na fiabilidade do abastecimento, com menos interrupções no 

fornecimento público e relembrou que o custo da água no concelho de Odemira era dos mais 

reduzidos a nível nacional. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - em relação aos apoios municipais para famílias e empresas, no âmbito do Covid, 

referiu que lamentavelmente a procura não tinha sido a esperada, informando que tinham 

recebido duzentas candidaturas de empresas, sendo que em algumas ainda estava a ser aferido o 

seu enquadramento e quatro candidaturas para apoio a famílias, das quais algumas estavam em 

apreciação jurídica.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal considerou que relativamente 

ao tratamento das águas residuais ainda existiam alguns problemas, designadamente em São 

Luís, Colos, São Martinho das Amoreiras e Saboia. A esse respeito, o Município de Odemira 

continuava a pressionar a empresa Águas Públicas do Alentejo (AgdA) para executar aqueles 

investimentos, conforme constava do Plano de Intervenção. -------------------------------------------  

 ----------- Informou que, durante o dia de hoje, esteve presente numa reunião do Conselho 

Diretivo da Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente 

(AMAGRA), para debaterem, entre outras questões, a problemática relativa à estratégia para 

gestão de bio resíduos que entrará em vigor a partir do ano de dois mil e vinte e três. A partir do 

dia um de janeiro do próximo ano, a taxa de gestão de resíduos a aplicar aos municípios 

duplicará, passando de onze euros para vinte e dois euros por tonelada. -----------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que referiu ao seguinte: “O Covid nas escolas 

toca-nos a todos, a mim toca-me ainda mais porque passo lá a minha vida e por isso 

desagradou-me o tom do Senhor Presidente quando disse que os horários eram para satisfazer 

os professores e não para os alunos. Eu desafio o Senhor Presidente a fazer o que está a fazer 
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o dia inteiro de máscara. Também é uma indelicadeza para com as direções dos Agrupamentos 

que para além de terem tido no último ano letivo três arranques, agora tiveram um início com 

diretrizes muito pouco definidas e ainda não estão todas definidas”. Referiu, ainda, que tal 

como nos transportes, as escolas também precisavam de ser desinfetadas. Não havia a 

possibilidade de existirem equipas em espelho e existiam muitas dificuldades em impedir o 

cruzamento de alunos, dando como exemplo o facto de uma disciplina na Escola Secundária de 

Odemira poder conter alunos de diversas turmas, provenientes de várias locais do concelho e de 

freguesias limítrofes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Considerou que o Ministério da Educação poderia ter investido mais em professores 

e em funcionários, para melhor funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Em relação ao 

pessoal docente na sua escola, disse que poucos tinham menos de trinta anos, mas mesmo com 

o direito de redução de horário, todos estavam a cumprir o seu horário e sempre que possível 

faziam substituições. Referiu, ainda, que as escolas, ao permitirem que os miúdos saissem do 

estabelecimento após o términus das atividades letivas diárias, pretendiam permitir que as 

crianças regressassem mais cedo às suas casas por questões de segurança e para que possam 

tirar a máscara, relembrando que os alunos passavam o dia inteiro de máscara nas escola, só 

tinham intervalos de cinco minutos e inclusivamente comiam nas salas de aula. --------------------  

 ------------ Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que na sua 

intervenção sobre aquele tema, não pretendeu dar a entender que a responsabilidade era das 

escolas, mas sim que deveriam ser atendidos todos os fatores. -----------------------------------------  

 ----------- 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 votação dos 
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documentos apresentados, tendo-se obtido o seguinte resultado: --------------------------------------  

 ---------- DOCUMENTOS DA BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA ------------------------  

 ---------- 1. MOÇÃO “pela garantia e segurança do transporte escolar da comunidade escolar 

do concelho de Odemira”: foi aprovada por unanimidade, com vinte votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 “A água no concelho de Odemira”: foi aprovada por unanimidade, com 

vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 quatro membros da Assembleia Municipal. ---------------------  

 ---------- 3. VOTO DE PESAR “pelo falecimento de Liberdade Sobral”: foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

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 quatro membros da Assembleia Municipal. -----  

 ---------- 4. VOTO DE PESAR “pelo falecimento de Paulo Luz”: foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

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 quatro membros da Assembleia Municipal. 

Posteriormente foi respeitado um minuto de silêncio. ---------------------------------------------------  

 ---------- DOCUMENTOS DA BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA  
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 ----------- 1. VOTO DE PESAR “pelo falecimento de Paulo Luz”: foi aprovado por 

unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

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 quatro membros da Assembleia Municipal. -----  

 ----------- 2. MOÇÃO “Repor as freguesias extintas – um imperativo democrático”: foi 

aprovada por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

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

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dois votos contra dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando 

estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. O Senhor Manuel 

Coelho, eleito pelo Partido Socialista, apresentou a seguinte Declaração de Voto verbal: ”O 

Senhor Presidente da Câmara Municipal numa intervenção que aqui fez colocou a questão de 

saber se relativamente em Odemira se se justificaria ou não as duas Juntas de Freguesia. 

Considero que não tenho ainda uma posição muito definida sobre o tema e quando assim é 

abstenho-me”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DOCUMENTOS DA BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA -------------------------  

 ----------- 1. MOÇÃO “Canil Intermunicipal”: foi aprovada por unanimidade, com vinte e um 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 quatro membros da Assembleia Municipal.--------------------------------  

 ----------- 2. MOÇÃO “Contra o processo de eleição indireta dos presidentes das CCDR e pela 

instituição efetiva das Regiões Administrativas”: foi rejeitada por maioria, com vinte votos 

contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dois votos contra dos membros eleitos pelo 
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Partido Social Democrata, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia 

Municipal. Os membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram a seguinte 

Declaração de Voto verbal: “Votamos a favor genericamente, mas essencialmente devido ao 

segundo ponto de se insistir que se avance o mais rapidamente possível para um processo de 

instituição efetiva das regiões administrativas, previstas na Constituição do ano de setenta e 

seis”. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: PROPOSTA N.º 17/2020 P - FIXAÇÃO DA DERRAMA A LIQUIDAR 

EM 2021: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------   

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0508-2020 - PROPOSTA Nº. 17/2020 P - FIXAÇÃO DA 

DERRAMA A LIQUIDAR EM 2021 ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 17/2020 P, datada de 14/09/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente da Câmara, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 17/2020 P - Fixação da Derrama a liquidar em 2021 ------------------------  

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

 ---------- • De harmonia com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (LFL), 

constitui receita municipal a taxa de Derrama, competindo à Câmara Municipal a sua fixação; -  

 ---------- • Os impactos económicos decorrentes deste imposto, ainda que afetem diretamente as 
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empresas, têm também repercussão na capacidade municipal de implementar políticas publicas 

como o “Odemira Empreende” que pretendem a criação de postos de trabalho e, 

consequentemente, a criação de riqueza e qualidade de vida no nosso concelho;--------------------  

 ----------- • A Câmara Municipal, pelas razões aduzidas anteriormente, tem a obrigação de não 

desprezar a arrecadação das receitas necessárias à promoção de respostas adequadas à 

satisfação das necessidades das populações, num cenário de cada vez maiores atribuições e 

competências dos Municípios; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O n.º 1 do artigo 18.º da LFL prevê que “Os municípios podem deliberar laçar uma 

derrama, de duração anual e que vigore até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5 %, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 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.”; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Ainda que no n.º 24, do artigo 18.º, da LFL se preveja a possibilidade de lançar uma 

taxa reduzida de derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios que no ano 

anterior não ultrapasse os 150.000€; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E tendo presente que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Se trata de um imposto sobre os lucros tributáveis; ----------------------------------------  

 ----------- 2. Que continuamos a atravessar um período com muita imprevisibilidade para as 

empresas, muito em especial das pequenas empresas de comércio e serviços; -----------------------  

 ----------- Após ponderação de todas as realidades supramencionadas e considerando o principio 

da estabilidade tributária, tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, nos 

termos do preceituado na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea d) do nº 1 do artigo 25º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o disposto no artigo 18.º 
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da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais), na sua atual redação, aprovar a 

proposta da Taxa de derrama a aplicar em 2021, traduzida em: ----------------------------------------  

 ---------- 1. A derrama a lançar, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 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 2020, 

seja de 1%; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Não seja lançada derrama por parte dos Serviços competentes do Estado, no ano 

2020, a sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os € 150.000, nos 

termos do n.º 24 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação. ------  

 ---------- Mais proponho que, em caso de aprovação da presente proposta, a mesma seja 

remetida à Exm.ª Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo em caso de 

aprovação por aquele Órgão, tal ser comunicado à DGCI até 31 de dezembro do corrente ano 

para efeitos de cobrança.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 14 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se à aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou se a redação da proposta 

em causa estava correta, uma vez que o ponto um mencionava “…a cobrar por parte dos 

Serviços competentes do Estado no ano 2020”, quando no título consta “Fixação da Derrama a 

liquidar em 2021”. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal considerou que a redação 

deveria mencionar “Derrama a aplicar em 2020 e a cobrar em 2021”, considerando que as 

palavras “cobrar” e “liquidar” eram sinónimas. ----------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a proposta 

tinha sido verificada pela sua Chefe de Gabinete, que o informou que a redação da proposta 

estava correta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, 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, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de 

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

 ----------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 1 – DERRAMA -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A isenção de derrama para as pequenas e microempresas, com um volume de 

negócios abaixo dos 150 mil euros, justifica-se plenamente na atual conjuntura de crise 

económica. Mas a maioria das restantes empresas pode e deve pagar a derrama à taxa de 1,5% 

sobre o lucro tributável declarado – recordamos que existem no concelho empresas 

exportadoras de grande dimensão, nomeadamente na agricultura intensiva. Ora a justiça fiscal 

baseia-se no princípio da progressividade, tratando de forma desigual o que é diferente. ----------  

 ----------- Assim, face às taxas de 0% e 1% propostas pelo executivo, votamos CONTRA, pelos 

motivos acima expostos, pois defendamos a máxima diferenciação das taxas da derrama.” -------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 18/2020 P - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
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IRS - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES FIXAÇÃO DO 

VALOR PARA 2021: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0509-2020 - PROPOSTA Nº. 18/2020 P - PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

FIXAÇÃO DO VALOR PARA 2021 ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº. 18/2020 P, datada de 14/09/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente da Câmara, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------  

 ---------- "Proposta nº 18/2020 P - Participação do Município no IRS – Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2021 ------------------------------------  

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

 ---------- • O n.º 1 do artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

estipula como receita dos Municípios, uma participação variável no Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do 

Código do IRS;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • De acordo com o n.º 2 do citado dispositivo legal, essa mesma participação depende 

da deliberação que verse sobre a percentagem do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada por via eletrónica pela 

respetiva Câmara Municipal à Direção Geral dos Impostos, até 31 de dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitam os rendimentos;--------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A transferência de competências já efetuadas para a administração local, com o 

consequente acréscimo de obrigações relativos à gestão de combustíveis, no âmbito da 

Proteção Civil; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- • O constante aumento da despesa, resultante do aumento generalizado do custo dos 

bens e serviços adquiridos pela edilidade, condiciona a gestão municipal; ---------------------------  

 ----------- Tendo ainda em consideração: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A necessária prudência na gestão financeira do município, procurando evitar uma 

quebra acentuada da receita global municipal e que o valor aplicado em Odemira foi, no ano 

transato, de 4,25%; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A situação provocada pela pandemia da doença COVID -19, com impacto 

significativo no rendimento de empresas e famílias em 2020 e, certamente, em 2021; -------------  

 ----------- • Deve também o município dar um sinal de solidariedade às famílias do concelho. ----  

 ----------- Mesmo no quadro atual de acréscimo de obrigações e custos, tenho a honra de propor 

que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, ao abrigo da aliena ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, aprovar e submeter à 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o seguinte:  ----------------------------------------  

 ----------- • Fixar em 3,5%, a participação do Município de Odemira no imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Concelho de Odemira, tendo por referência os rendimentos a declarar em 2021, 

beneficiando desta forma a percentagem e, logo, o valor a liquidar aos sujeitos passivos. ---------  

 ----------- Odemira, 14 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. --------------------------------------------------  

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

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

pela Coligação Democrática Unitária.” ---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto 

contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e dez abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de 

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

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

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

 ---------- 2– PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NA TAXA DO IRS -------------------------------------  

 ---------- A introdução da possibilidade de “devolução pelos municípios” de uma fatia até 5% 

do IRS, nos artigos 19 e 20 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, reduz a justiça fiscal, distorcendo a 

universalidade e a progressividade deste imposto. -------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto o poder central se apropria de 95% da receita do IRS, convida os 

municípios a fazerem proselitismo com os sobrantes 5%. É o que se chama um presente 

envenenado. A redução avulsa da taxa do IRS estimula uma pretensa competitividade entre 

municípios, mina a coesão territorial e só vem beneficiar os rendimentos mais elevados. ---------  

 ---------- Por tudo isto temos defendido a fixação de 5% na taxa variável do IRS, praticada 

pelos restantes municípios do Distrito de Beja. A redução desta taxa em Odemira durante 

alguns anos apenas criou a ilusão de uma baixa de impostos que não se aplicava à generalidade 

dos munícipes e não atraiu mais residentes para o concelho. -------------------------------------------  
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 ----------- O valor de 3,5% proposto pelo executivo para 2020 representa, ainda assim, uma 

pequena redução da arrecadação do IRS pelo município de Odemira. O Bloco de Esquerda vota 

CONTRA.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: PROPOSTA N.º 19/2020 P - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS A LIQUIDAR EM 2021: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0510-2020 - PROPOSTA N.º 19/2020 P - IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS A LIQUIDAR EM 2021 -----------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº. 19/2020 P, datada de 14/09/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente da Câmara, que seguidamente se transcreve: ------------------------------------  

 ----------- "Proposta n. º 19/2020 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das taxas a 

liquidar em 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- • O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação, confere aos municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, a competência para fixar as taxas de imposto, 

respeitando os intervalos de 0,3 a 0,45 para os prédios urbanos, conforme a alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do CIMI; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro (LOE 2015) procedeu-se à alteração 

do CIMI, nomeadamente pela inclusão de norma, segundo a qual os municípios podem, 

mediante deliberação da Assembleia Municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação 

própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, fixar uma redução da 

taxa que vigore no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do previsto no artigo 13.º do Código do IRS, compõem o agregado familiar do 

proprietário a 31 de dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • Em 2016, esta matéria foi novamente alterada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março 

(LOE 2016), que veio alterar as regras e determinar que este benefício fiscal passasse de uma 

redução na percentagem da taxa de IMI aplicável para uma dedução quantitativa fixa de acordo 

com o número de dependentes do agregado familiar, de 20€, 40€ e 70€ para, respetivamente, 1, 

2 e 3 ou mais dependentes, sendo estas regras aplicadas sobre os rendimentos de um ano a 

aplicar no IMI a liquidar no ano subsequente, beneficiando agora claramente os agregados de 

menores rendimentos e, como tal, a nosso ver, mais justa que o regime anterior, e a manter 

sobre os rendimentos de 2020; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O artigo 112.º. do CIMI, na sua atual redação, determina que as deliberações da 

Assembleia Municipal sejam comunicadas por transmissão eletrónica de dados à Autoridade 

Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro, para liquidar no ano seguinte; --------------------------  

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

 ---------- • Continuamos a assistir a um constante aumento da despesa resultante do aumento 

generalizado do custo dos bens e serviços adquiridos pela edilidade; ---------------------------------  

 ---------- • Os constrangimentos causados pela Lei dos Compromissos (LCPA), exigem à 

Câmara Municipal a manutenção de um nível elevado de disponibilidade financeira para fazer 

face a compromissos existentes, bem como a novos compromissos decorrentes de candidaturas 

em curso ou em fase de aprovação para a realização de obras. -----------------------------------------  

 ---------- Mas que também deve ser tido em conta: ------------------------------------------------------  

 ---------- • As dificuldades económicas de muitas famílias do concelho, e que por consequência 

a autarquia, numa perspetiva de solidariedade e no âmbito do seu papel redistributivo, tm vindo 

a reforçar, anualmente, os meios no apoio social e na diminuição dos custos dos bens públicos 

para as famílias (a gratuitidade dos transportes escolares são um exemplo); -------------------------  

 ---------- • Em 2020 e certamente em 2021, o IMI arrecadado pelos municípios (Odemira não é 

exceção) decresceu, tendo por base o alargamento do número de beneficiários de isenção, 
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decorrentes da aplicação das regras do OE 2016, designadamente, por os agregados familiares 

que têm um rendimento inferior a 15.295 € (IAS/anual x 2,3) não pagarem IMI se os imóveis 

tiverem avaliação igual ou inferior a 66.500€; ------------------------------------------------------------  

 ----------- • Em 2020 e certamente em 2021, a cláusula de salvaguarda (aprovada no OE 2016) 

provocou nova redução de receita de IMI arrecadada pelos municípios. ------------------------------  

 ----------- Tendo ainda em consideração; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A situação provocada pela pandemia da doença COVID -19, com impacto 

significativo no rendimento de empresas e famílias em 2020 e, certamente, em 2021; -------------  

 ----------- • A necessária prudência na gestão financeira do Município, procurando evitar uma 

quebra acentuada da receita global municipal e que os valores liquidados em Odemira no ano 

de 2020, foi de 0,33, estando este valor muito próximo dos limites mínimos fixados por Lei e 

entre os mais baixos do País; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É neste quadro atual, após análise e ponderação de todos os constrangimentos, que 

tenho a honra de propor que a Exma. Câmara Municipal, delibere de acordo com a alínea a) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar e submeter a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal as 

seguintes taxas de IMI para vigorar no Município de Odemira no ano de 2021 (todas abaixo do 

limite máximo fixado por lei):  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação: -----------------------------------------------------  

 ----------- a) Fixar em 0,30 % (taxa mínima legalmente possível) para os prédios urbanos 

contemplados na alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do mesmo Código. --------------------------------  

 ----------- 2 - Aplicar a redução familiar de 20€, 40€ e 70€ em função do número de dependentes 

do agregado familiar, nos termos do n.º 1 do artigo 112.º-A do CIMI. --------------------------------  
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 ---------- 3 - Nos termos e para os efeitos dos n.os 6 e 8 do artigo 112.º do mesmo diploma fixar 

a majoração de 30 % sobre a taxa aplicável a prédios ou parte de prédios urbanos degradados 

para os quais a Câmara Municipal de Odemira tenha determinado a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, ao abrigo 

do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e respetivas alterações, enquanto 

não forem iniciadas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de Odemira; -----------  

 ---------- 4 - Nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, as taxas previstas na alínea c) do n.º 1 daquele artigo, são elevadas, anualmente: -------  

 ---------- a) Ao dobro nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos, como tal 

definidos há mais de um ano; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Ao triplo, nos casos de prédios em ruínas, como tal declarados em auto de vistoria 

efetuado ao abrigo, nomeadamente, do n.º 3 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e respetivas 

alterações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - Ao abrigo do disposto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e do quadro legal da 

“Fiscalidade Verde”, atribuir uma isenção parcial de 10 % no Imposto Municipal sobre Imóveis 

aos imóveis ou frações classificados com eficiência energética da classe A e A+, sendo a 

isenção parcial aplicável ao respetivo valor patrimonial. -----------------------------------------------  

 ---------- 6 - Os Serviços, para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3 e em 

cumprimento do n.º 15, ambos do artigo 112.º do CIMI, elaborarão listagens das situações 

previstas em 2 e 3, para que se torne possível efetuar a liquidação do imposto em tempo 

oportuno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 14 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  
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 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. --------------------------------------------------  

 ----------- 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, dez 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 quatro membros da 

Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de 

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

 ----------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

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

 ----------- 3 – IMI -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à taxa de 0,30% aprovada em reunião de Câmara sobre os prédios urbanos 

avaliados nos termos do Código do IMI e porque esta é taxa mínima que o Bloco de Esquerda 

tem defendido nesta Assembleia, VOTAMOS A FAVOR. Na verdade, a maioria destes prédios 

destina-se a habitação própria e os seus residentes são titulares, antes de mais, de uma dívida à 

banca durante dezenas de anos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Somos igualmente favoráveis à majoração de 30% da taxa de IMI (agravamento) para 

os prédios urbanos degradados, devolutos e em ruínas (nº 8 do Artigo 112º do CIMI), assim 
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como somos favoráveis à redução de 10% para os imóveis classificados com eficiência 

energética (nº 12 do mesmo Artigo). -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também o disposto nos nº 6 e 7 do mesmo Artigo poderão/deverão ser ponderados no 

futuro: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir 

áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam 

objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar 

até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto. (anterior n.º5). --------------------  

 ---------- 7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir 

áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 

redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 

urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida no número anterior.” (anterior 

n.º6). ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É importante que o Executivo proceda finalmente à elaboração das listagens dos 

imóveis degradados, devolutos e em ruínas, bem como daqueles classificados com eficiência 

energética, a fim de que estas propostas possam ser levadas à prática no próximo ano.” ----------  

 ---------- Ponto quatro: PROPOSTA N.º 20/2020 P - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM (TMDP) - FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2021: Foi presente a 

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

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0511-2020 - PROPOSTA N.º 20/2020 P - TAXA MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) - FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2021 ---------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº. 20/2020 P, datada de 14/09/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente da Câmara, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 20/2020 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Fixação 
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de taxa para vigorar em 2021 --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- •A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), alterada 

pelos Decretos-Lei nºs 176/2007 de 8 de maio, 123/2009 de 21 de maio, e 258/2009, de 25 de 

setembro e alterada e aditada pelas Leis n.ºs 35/2008, de 28 de julho, 10/2013, de 28 de janeiro, 

42/2013, de 3 de julho, Lei 82-B/214, de 31 de dezembro, 127/2015, de 3 de setembro, 

15/2016, de 17 de junho e Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, conferiu aos Municípios a 

possibilidade da criação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP);  --------------------  

 ----------- • Nos termos do n.º 2 do art.º 106.º do citado diploma, o aludido tributo deve refletir 

os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal; -----  

 ----------- • A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre a faturação 

mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais do Município;  --------------------------  

 ----------- • O percentual referido no parágrafo anterior deve ser aprovado anualmente por cada 

Município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior ao que se destina a sua vigência;  ----  

 ----------- • O Regulamento nº 38/2004, publicado na II Série do Diário da República nº 230, de 

29 de setembro de 2004, da responsabilidade do ICP-ANACOM, estabelece os procedimentos 

de cobrança e entrega mensais aos Municípios da TMDP.  ---------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor que a Exma. Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e da alínea b) do n.º 3 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 

na sua atual redação, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal que o 

percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar no ano de 2021 no 
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Município de Odemira, seja fixado em 0,25%. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 14 de setembro de 2020 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -------------------------------------------------  

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

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

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

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

a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dois votos contra dos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata e nove abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal. O 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de Voto escrita que 

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

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

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

 ---------- 4 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM --------------------------------  

 ---------- Votamos A FAVOR da taxa proposta de 0,25%, voltando a frisar que esta taxa incide 

apenas sobre as empresas que utilizam o espaço público municipal e não sobre os 
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consumidores. É pois ilegal e abusiva a prática de algumas empresas de telecomunicações que 

inscrevem este valor nas faturas dos seus clientes.” ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- Ponto cinco: PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

RESULTANTE DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO 

DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0499-2020 - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA RESULTANTE DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O 

MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 5/2020 V-DSL, datada de 15 de setembro de 2020, 

proveniente do Gabinete da Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que seguidamente se 

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

 ----------- "A transferência de competências da Administração direta e indireta do Estado para o 

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

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

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

República Portuguesa, assentando na concretização do Programa do XXI Governo 

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

modelo de funcionamento, como condição essencial para o desenvolvimento socioeconómico 

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

populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, vem concretizar a transferência de 

competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

ação social, ao abrigo dos artigos 12ª e 32ª da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e procede à 

primeira alteração ao DL nº 115/2006, de 14 de junho, que regulamenta a Rede Social, visando 

fortalecer o papel das autarquias locais e possibilitando uma maior adequação dos serviços 

prestados à população, por se considerar poder traduzir num melhor atendimento e uma 

resposta mais eficaz aos cidadãos, em especial aos mais vulneráveis socialmente. -----------------  

 ---------- Neste sentido, o referido Decreto-Lei nº 55/2020, publicado em 12 de agosto, 

estabelece que passa a caber aos órgãos dos Municípios a competência para: -----------------------  

 ---------- a) Assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social à generalidade 

dos munícipes; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Elaborar as Cartas Sociais Municipais, incluindo o mapeamento de respostas 

existentes ao nível dos equipamentos sociais; ------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Assegurar a articulação entre as Cartas Sociais Municipais e as prioridades 

definidas a nível nacional e regional; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Implementar Atividades de Animação e Apoio à Família para as crianças que 

frequentam a Educação Pré-Escolar e que correspondam à Componente de Apoio à Família nos 

termos do artigo 12.º; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico, de acompanhamento e de atribuição 

de prestações pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e de risco 

social, vulgo Emergência Social; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Celebrar e acompanhar os Contratos de Inserção dos beneficiários do Rendimento 

Social de Inserção (RSI); -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- g) Desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, 

designadamente em articulação com entidades públicas, instituições particulares de 
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solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas temáticos; ----------------------  

 ----------- h) Coordenar a execução do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento 

Social (CLDS), em articulação com os conselhos locais de ação social; ------------------------------  

 ----------- i) Emitir parecer vinculativo, quando desfavorável, sobre a criação de serviços e de 

equipamentos sociais com apoios públicos.----------------------------------------------------------------  

 ----------- A referida Lei consagra igualmente a transferência de várias competências para as 

entidades intermunicipais, as quais constituem um instrumento de reforço da cooperação 

intermunicipal, que passa pela participação na organização dos recursos e no planeamento das 

respostas e equipamentos sociais ao nível supraconcelhio, pelo exercício das competências das 

plataformas supraconcelhias e pela elaboração de Cartas Sociais Supramunicipais para a 

identificação de prioridades e de respostas sociais a nível intermunicipal. ---------------------------  

 ----------- Por forma a permitir o exercício sustentado das competências por parte dos 

Municípios e das Entidades Intermunicipais, o decreto-lei setorial prevê que a transferência das 

competências deve ser acompanhada dos recursos adequados, considerando os atualmente 

aplicados nos serviços e competências descentralizados. ------------------------------------------------  

 ----------- Assim e considerando que não houve tempo útil entre a data da publicação do 

diploma da atribuição das referidas competências para se avaliar as implicações da aceitação 

destas novas funções a incorporar nas já existentes no Município de Odemira, bem como da 

acrescida resposta a criar para o desenvolvimento destas novas atribuições que necessariamente 

deverá considerar, entre outras:  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) o nível dos recursos humanos necessários para garantir com eficácia o 

cumprimento das novas competências em áreas tão exigentes e amplas de intervenção; -----------  

 ----------- b) a avaliação da despesa a suportar pela autarquia e de correspondente negociação 

com o Governo, tendo em vista a implícita dotação financeira a conceder atualmente inscritas 

no orçamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; ------------------------  
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 ---------- c) a avaliação dos recursos humanos a consignar à autarquia afetos ao Instituto do 

Segurança Social (no caso de Odemira residuais, considerando que não existe um técnico 

superior que preste serviço no concelho a tempo interior) e que, por negociação, serão 

transferidos para o quadro da Câmara Municipal de Odemira;  ----------------------------------------  

 ---------- d) a posição da comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) quanto à 

aceitação ou não das competências que agora igualmente lhe são atribuídas por força do DL 

nº55/2020, de 12 de Agosto e que se interrelacionam com as municipais e que importa 

conhecer;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) a extensão do território do concelho de Odemira, da área a acompanhar e das 

especificidades da sua população, considerando a sua dispersão no interior, expressiva presença 

de população migrante no concelho de Odemira (cerca de 25 % da população total) e o facto de 

cerca de 25% da população do concelho ser idosa e as taxas de interdependência e de 

envelhecimento associadas; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) a presente implementação de um CLDS no território; -------------------------------------  

 ---------- g) a necessidade de se proceder à atualização do Diagnóstico Social do concelho de 

Odemira, realizado em 2015 e proceder à definição de um novo Plano de Desenvolvimento 

Social cuja validade se esgota no presente ano; ----------------------------------------------------------  

 ---------- h) a consciência responsável que tal aceitação implica e impõe uma restruturação 

interna e estratégica,  garantindo por parte do Município de Odemira uma resposta eficaz e de 

qualidade destas novas competências, mas também das que já se desenvolvem,  atendendo ao 

quadro limitado de recursos humanos do setor da Ação Social da Divisão de Desenvolvimento 

Social, dotada apenas com três técnicos superiores e de um assistente técnico, e  que à data já 

asseguram: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- i. à gestão da Rede social de Odemira que compete por lei à autarquia, nomeadamente 

no concerne ao Conselho local de Ação Social (CLASO) e às Comissões de Freguesia e de 
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Interfreguesias (CSIFs) de Odemira; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ii. o apoio social a população socialmente vulnerável do concelho; ------------------------  

 ----------- iii. à gestão de quatro programas de Apoio Social Municipal (Cartão Social, Apoio ao 

Arrendamento, Apoio ao Medicamento e Melhorias Habitacionais) a que se acrescenta, em 

breve, o Programa de Apoio às Famílias Numerosas em fase de discussão, perfazendo cinco 

Regulamentos e a sua respetiva gestão;  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- iv. o apoio administrativo e de recurso humano afeto a meio tempo, à boa gestão da 

Comissão de Proteção de Crianças e jovens (CPCJ) de Odemira; --------------------------------------  

 ----------- v. a gestão do Banco Local de Voluntariado;  --------------------------------------------------  

 ----------- vi. a implementação do Programa de Teleassistência municipal; ---------------------------  

 ----------- vii. a gestão e implementação do Plano Municipal para a Igualdade de género e Plano 

Intermunicipal para a Igualdade de Género; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- viii. a participação no Núcleo Local de Inserção de Odemira;-------------------------------  

 ----------- ix. a participação nos grupos temáticos da Plataforma Supraconcelhia do Alentejo 

Litoral, bem como na Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, por força do duplo reporte 

do concelho a dois Centros Distritais do Instituto de Segurança Social; ------------------------------  

 ----------- x. a Gestão e implementação da estratégia ODEMIRA Integra, envolvendo a execução 

do Plano Municipal para a Integração de Migrantes e a gestão da Comissão Local para a 

Interculturalidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- xi. o acompanhamento da Carta Social do Idoso, gestão da Comissão Municipal do 

Idoso e respetivo Plano Anual de Atividades; -------------------------------------------------------------  

 ----------- xii. a cogestão com o setor do Desporto, das atribuições do setor da Saúde por 

insuficiência de recursos humanos.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim e considerando: -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o disposto no artª 24, do DL nº 55/2020, nº2,  que consagra que relativamente ao 
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ano de 2021, os Municípios e Entidades Intermunicipais que não pretendam assumir as 

competências previstas no referido Decreto-Lei podem fazê-lo mediante comunicação desse 

facto à Direção -Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos 

autárquicos, até 60 dias após a publicação, no Diário da República, do despacho setorial 

respetivo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - o enquadramento efetuado na presente proposta,  ------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal aprecie e delibere o presente 

assunto, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para idênticas efeitos, nos termos do 

disposto no nº 2 do artigo 24º do diploma – DL nº 55/2020, de 12 de Agosto, com proposta de 

não aceitação da transferência de competências para o Município de Odemira no domínio da 

Ação Social para o ano de 2021, para posterior informação à Direção Geral das Autarquias 

Locais, em tempo útil. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 15.09.2020 --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por delegação de competências, -----------------------------------------------------------------  

 ---------- (Despacho n.º 2096-A/2019) ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dra. Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís". ------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se 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, 

tendo sido deliberado aprovar por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, dez voto 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 quatro 



-62- 

25-09-2020 

membros da Assembleia Municipal, a proposta da Câmara Municipal “de não aceitação da 

transferência de competências para o Município de Odemira no domínio da Ação Social para o 

ano de 2021. ” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, o qual foi aceite, tendo o referido membro 

saído de sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO: 

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

documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “7 - ASSUNTO N.º 0506-2020 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO 

DA EDUCAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3359/20, datada de 14 de setembro, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que o Município de Odemira, 

através da assinatura do Acordo de Colaboração celebrado com a Direção Geral dos 

Estabelecimentos escolares/ Direção de serviços do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, 

de harmonia com a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho e 

o Protocolo de Cooperação celebrado em 28 de julho de 1998, entre o Ministério da Educação, 

o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, vê reguladas as condições relativas à sua participação no Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-Escolar. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a adesão ao programa implica que seja preferencialmente o 

Município quem assegure a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), 

conforme Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, ou seja, as atividades que se destinam a 

assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período 
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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; Considerando a adesão ao Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, conforme Despacho n.º 

8452/2015, de 31 de julho, que visa garantir o acesso às refeições escolares de todos os alunos 

que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico; Considerando a obrigatoriedade do cumprimento 

da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, que define o regime jurídico do transporte coletivo de 

crianças e jovens até aos 16 anos, adiante designado por transporte de crianças, de e para os 

estabelecimentos de educação e ensino, creches, jardins-de-infância e outras instalações ou 

espaços em que decorram atividades educativas ou formativas, designadamente os transportes 

para locais destinados à prática de atividades desportivas ou culturais, visitas de estudo e outras 

deslocações organizadas para ocupação de tempos livres; e, considerando, finalmente, que a 

TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres das Crianças e Jovens pretende 

desenvolver um trabalho ao nível da educação não formal, através da produção, promoção e 

divulgação de atividades culturais, artísticas, recreativas, pedagógicas, cientificas, ambientais e 

desportivas, que possam contribuir para um salutar e benéfico aproveitamento e utilização dos 

tempos livres e que por essa razão será uma mais-valia em constituir-se como parceira do 

Município na concretização de diversos projetos, nos domínios descritos supra, propõe-se em 

conformidade 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 do Protocolo de Colaboração no âmbito da Educação, a celebrar com a 

TIC-TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, o qual 

prevê a atribuição de um valor total de 406.370,90€ (quatrocentos e seis mil trezentos e setenta 

euros e noventa cêntimos) para o período entre setembro de 2020 e julho de 2021, considerando 
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para o ano de 2020 o valor de 149.395,52€ e para o ano de 2021 o valor de 256.975,38€, com o 

PAM n.º 2018/A/11--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se propõe que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar o documento em representação do Município, bem como que seja 

aprovada a sua remessa à Assembleia Municipal para idênticos efeitos. ------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que os conteúdos protocolados no 

âmbito daquela iniciativa eram validados pelos Conselhos Pedagógicos e pelos 

Estabelecimentos do Primeiro Ciclo, no entanto, considerava que seria importante que aqueles 

conteúdos fossem também disponibilizados para conhecimento dos membros da Assembleia 

Municipal, para uma melhor decisão por parte daquele Órgão. -----------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que aquele 

protocolo visava assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, antes e 

depois do período diário de atividades letivas, por parte de elementos preparados para essa 

função. Informou ainda que as atividades desenvolvidas eram articuladas diretamente com cada 

Agrupamento e por esse motivo não eram detalhadas naquela proposta. -----------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, tendo 

sido deliberado aprovar, por unanimidade, a autorização da assunção de compromisso 

plurianual, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e três 

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

 ----------- Voltou a entrar na sala o Senhor Pedro Gonçalves. -------------------------------------------  
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 ---------- Ponto sete: PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO PARA O ANO LETIVO 2020/2021: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: --------  

 ---------- “8 - ASSUNTO N.º 0507-2020 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO PARA O ANO LETIVO 2020/2021 --------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3188-2020, datada de 28 de agosto de 2020, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual refere que o Município de Odemira 

tem vindo a aderir, desde o seu início, ao “Programa de Generalização do Fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico”, aprovado, o acesso ao mesmo, 

pelo Despacho n.º 8452-A/2015 de 31de julho, porque entende que importa “garantir a todas as 

crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico uma refeição equilibrada”. Com o mesmo 

propósito de “garantir a todas as crianças… uma refeição equilibrada…” e assumindo uma 

política de igualdade e de fomento do acesso ao ensino pré-escolar o Município de Odemira 

tem vindo a assumir, nos mesmos moldes do 1.º ciclo, a generalização do fornecimento de 

refeições aos alunos do pré-escolar de Odemira. Este desígnio politico que, em primeira linha, 

pretende a “criação de meios que potenciem a promoção do sucesso escolar e que coloquem 

cobro a fatores que originam desigualdades nas condições de aprendizagem entre crianças e 

jovens de diferentes meios sociais” tem enquadramento legal de harmonia com o exposto na 

alínea hh) do n.ºs 1 do do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, onde se lê que à 

Câmara Municipal compete “deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no 

que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes”. ------  

 ---------- As condições de acesso, pelas crianças e jovens, ao fornecimento de refeições 

promovido pelo Município de Odemira encontram-se reguladas pelo “Regulamento de Ação 



-66- 

25-09-2020 

Social Escolar do Município de Odemira n.º 477/2011” publicado em 5 de Agosto de 2011 em 

Diário da República, na sua segunda série. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira, tendo em conta a necessidade em fazer face ao 

fornecimento de refeições em tão grande número, em locais tão distintos e em tão diferentes 

condições, considera recorrer ao exposto nos números 2 e 3 do Artigo 3.º do Regulamento 

anexo ao Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, designadamente onde se lê que “Os 

Municípios, além do uso de meios próprios para o efeito, ou do recurso a procedimentos de 

Contratação Pública para a prestação do serviço, podem recorrer a parcerias com agrupamentos 

de escolas e escolas não agrupada ou entidades que reúnam condições necessárias à 

apresentação de projetos nesse âmbito” e que é complementado com “Os termos das parcerias a 

que se refere o número anterior são fixados em protocolo a celebrar com as entidades em 

causa…”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, face ao exposto na alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, conjugada com a alínea hh) do mesmo Artigo, propõe-se a aprovação das minutas 

dos Protocolos de Colaboração para o fornecimento de refeições aos alunos da educação pré-

escolar e 1.º ciclo do ensino básico do Concelho, a celebrar com a Junta de Freguesia de Vale 

Santiago, com o Agrupamento de Escolas de S. Teotónio e com as IPSS’s do Concelho. Mais 

se propõe que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar os documentos em representação do Município. -----------------------------------------  

 ----------- 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.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou sobre se o valor constante 

no quadro da Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas 
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de São Teotónio, para a refeição por aluno “sem escalão” estava correto, uma vez que diferia 

dos restantes valores protocolados, ou seja “1,46€” e nos restantes “1,29€”. A Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal alertou para o facto de o valor de ”1,29€”, acrescido de 

IVA, totalizar o valor de “1,46€”, pelo que se este valor já contiver a taxa de IVA, a “nota” 

inserida no referido quadro estaria incorreta, uma vez que refere que acresce ainda o IVA. ------  

 ---------- Interveio a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís que informou que tinha 

questionado a Senhora Chefe de Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural sobre esta 

questão e foi confirmado que o valor estava correto. Informou ainda que o Município de 

Odemira tem várias entidades fornecedoras de refeições e que, consoante o seu regime jurídico, 

há lugar ou não ao pagamento de IVA. No caso de contratualizações com os Agrupamentos de 

Escolas públicos, o serviço de refeições contratualizado não implica o pagamento de IVA. ------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, face ao referido 

esclarecimento, mencionou que se, efetivamente, no caso dos Agrupamentos de Escolas 

públicos, não há lugar a pagamento de IVA, então o valor mencionado deveria ser de “1,29€” e 

sem a menção de que a esse valor acresce IVA. Se a assim for, então a “nota” afeta ao quadro 

de refeições da Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Agrupamento de Escolas 

de São Teotónio não estará correta.-------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, tendo 

sido deliberado aprovar, por unanimidade, a autorização da assunção de compromisso 

plurianual, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 quatro membros da Assembleia Municipal. -----  

 ---------- Ponto oito: ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E AS 

FREGUESIAS "ANIMAR O VERÃO 2020": Foi presente a proposta que seguidamente se 
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transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------   

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0427-2020 - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO E AS FREGUESIAS "ANIMAR O VERÃO 2020" ----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2874-2020, datada de 04 de agosto de 2020, proveniente 

do Gabinete de Apoio à Presidência, onde consta que o Município de Odemira vem 

desenvolvendo há vários anos um vasto conjunto de atividades de promoção e apoio à cultura 

no concelho, com o objetivo de incentivar a criação artística e a preservação e divulgação de 

práticas culturais identitárias do território, contribuindo igualmente quer para a integração dos 

agentes culturais, quer para a satisfação da sua população. ---------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a programação cultural promovida pelo Município tem conhecido 

um grande incremento nos últimos anos durante os meses de verão nas localidades do litoral, 

por se concentrarem aí milhares de veraneantes que elegem o concelho para usufruírem das 

suas férias, o que levou à implementação do programa municipal “Animar o Verão”. -------------  

 ----------- Considerando o quadro epidemiológico que se vive no país relacionado com o 

coronavírus, COVID-19, que tem afetado e condicionado um vasto conjunto de setores da 

sociedade portuguesa, bem como de atividades em todo o mundo, sendo a cultura dos primeiros 

a sentir o seu efeito e dos últimos a conhecer alguma retoma. ------------------------------------------  

 ----------- Considerando, como consequência, as dificuldades por que passam muitos agentes 

culturais do nosso concelho e a possibilidade que se oferece para dinamizar algumas atividades 

artísticas dentro de um apertado conjunto de medidas de segurança e de contingência, que têm 

vindo a ser anunciadas de forma gradual pela Direção Geral de Saúde e pelo Governo em 

articulação com o Ministério da Cultura. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando, que é objetivo estratégico do Município de Odemira efetuar parcerias 

com entidades locais, de forma a dotá-las de melhores capacidades e competências para a 

persecução dos seus objetivos e que as Freguesia cumprem esse mesmo desígnio, de apoiar e 
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incentivar as manifestações culturais e as atividades recreativas e de cariz artísticas no seu 

território, procurando a satisfação das suas populações. ------------------------------------------------  

 ---------- Assim, após auscultação de agentes culturais do nosso concelho e em sintonia com as 

medidas de desconfinamento anunciadas superiormente para o setor da cultura em Portugal, de 

uma forma consciente e responsável o Município de Odemira propõe apoiar o setor da cultura 

no concelho a título extraordinário, através da implementação de medidas específicas que 

permitem alguma retoma de atividades artísticas de pequena dimensão materializadas no 

programa “Animar o Verão”, o qual se apresentou a todas as freguesias do concelho. Foi criado 

um programa de oferta cultural no concelho apoiado financeiramente pelo Município de 

Odemira e a executar pelas Freguesia locais, que contempla ainda a possibilidade de aquisição 

de um palco com as dimensões de 4x3 metros aproximadamente, para pequenos eventos, 

composto por módulos de alumínio e contraplacado marítimo, tornando de futuro as freguesias 

autónomas em relação a este tipo de equipamentos. -----------------------------------------------------  

 ---------- Este programa de apoio cultural foi proposto a todas as Freguesia do concelho de 

Odemira com a possibilidade de definirem o grau da sua participação, traduzido na adesão a 

todo ou a parte de um protocolo, de acordo com o estipulado nas Cláusulas 2ª (Financiamento), 

5ª (Modificação e/ou revisão) e 6ª (Aditamentos). Verificando-se que nem todas aprovaram a 

sua adesão total, considera-se oportuno proceder à revogação da aprovação de celebração 

daquele protocolo deliberada, por unanimidade, na reunião ordinária da Câmara Municipal de 

16 de julho do corrente ano, procedendo-se em consequência à descabimentação da respetiva 

verba. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Impõe-se assim submeter o assunto a nova apreciação da Câmara Municipal, 

apresentando para o efeito duas minutas de Acordo de Colaboração a celebrar com as 

Freguesias, na sequência da comunicação daquelas sobre se assumem a execução total do 

programa de apoio cultural ou se pretendem apenas proceder à aquisição de palco para a 
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Freguesia. Note-se que, nenhuma das Freguesias consultadas, informou pretender apenas 

executar os eventos culturais. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, aderem integralmente ao programa de apoio cultural para a realização de 

quatro eventos culturais e aquisição de palco 4x3m aproximadamente, beneficiando da 

totalidade do apoio disponibilizado no valor de 7.500,00 euros: ---------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Boavista dos Pinheiros; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Luzianes-Gare; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Relíquias; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Sabóia; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Santa Clara-a-Velha; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de São Martinho das Amoreiras;-----------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Vale de Santiago. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aderem ao programa exclusivamente para aquisição de palco, beneficiando de parte 

do apoio total disponibilizado no valor de 3.500,00 euros: ----------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Colos; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Longueira/Almograve; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de São Teotónio; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de São Salvador e Santa Maria; ------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de São Luís; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Freguesia de Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando o previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 7.º e na alínea e) do n.º 2 do 

artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, onde as autarquias locais têm atribuições no domínio da 

cultura, bem como os contributos das Freguesias, propõe-se a revogação da aprovação de 

celebração de protocolos e a aprovação das minutas em anexo e consequente celebração de 
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Acordos de Colaboração entre o Município de Odemira e as Freguesias do concelho, com vista 

à dinamização cultural durante os meses de agosto e setembro. ---------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe que sejam concedidos plenos poderes ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar os referidos documentos em representação do Município de Odemira, 

bem como que o assunto seja remetido à Assembleia Municipal nos termos da alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ---------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que, relativamente a este assunto, referiu que 

nem todas as freguesias tiveram o programa “Animar o Verão”, dando como exemplo Colos, 

pelo que questionou o porquê dessa decisão. Questionou, ainda, o porquê de cinco freguesias 

(Vila Nova de Milfontes, São Salvador e Santa Maria, São Luís, São Teotónio e Longueira/ 

Almograve) apenas terem aderido ao acordo de colaboração para a aquisição de palco, mas na 

sua programação de verão constavam os espetáculos de “Animar o Verão”. ------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, informomando que o presente 

Acordo de Colaboração foi estabelecido com todas as Juntas de Freguesia do concelho, 

podendo a adesão ser efetuada para o programa de apoio cultural ou para a aquisição de palco 

ou para ambos. Informou ainda que a Junta de Freguesia de Colos aderiu apenas à aquisição de 

palco porque entendeu que, face à existência de casos Covid-19 à data, por precaução não iria 

realizar atividades culturais. Quanto às cinco freguesias mencionadas pelo Senhor Pedro 

Gonçalves, informou que se tratavam de autarquias onde já se realizava em anos anteriores o 

Programa “Animar o Verão” e, à data em que se decidiu estabelecer o presente Acordo de 

Colaboração, os serviços municipais já tinham estabelecido e contratado o programa, conforme 

efetuavam habitualmente e, por esse motivo, aquelas freguesias apenas aderiram à aquisição de 

palco. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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, 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 Presidente da Junta 

de Freguesia da Boavista dos Pinheiros declarou-se impedidoo por se tratar de um assunto 

relativo apenas à sua Junta de Freguesia, não podendo participar na sua apreciação e 

deliberação, o qual foi aceite, tendo o referido membro saído de sala. --------------------------------  

 ----------- Ponto nove: PROTOCOLO DE EXECUÇÃO A CELEBRAR COM A FREGUESIA 

DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, INTERVENÇÃO COMPLEMENTAR AO OP: Foi 

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

documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “8 - ASSUNTO N.º 0516-2020 - PROTOCOLO DE EXECUÇÃO A CELEBRAR 

COM A FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, INTERVENÇÃO COMPLEMENTAR 

AO OP --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº. 3391, datada de 15/09/2020, proveniente do Gabinete de 

Apoio à Presidência, na qual consta que a proposta vencedora do Orçamento Participativo (OP) 

da Freguesia de Boavista dos Pinheiros 2019 incide na valorização da paragem de autocarros 

junto ao Largo do Comércio, próximo do terminal de multibanco. Porém o Município de 

Odemira dispõe de uma proposta de requalificação do referido largo que inclui o ordenamento 

do estacionamento e criação de vias pedonais na circular que ocorre no largo, bem como a 

inclusão da paragem do autocarro, alvo do projeto OP da referida freguesia. ------------------------  

 ----------- A freguesia está disponível para promover o projeto integral, tornando-se necessário 
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estabelecer um protocolo de financiamento e acompanhamento técnico pelo Município, por 

forma a executar os dois projetos, ou seja, a requalificação do largo e relocalização da paragem 

do autocarro, garantindo assim a circulação pedonal e de espera para o autocarro, bem como o 

ordenamento do estacionamento naquele largo, sendo insuficiente os 5.000,00€ (cinco mil 

euros) do OP da freguesia pra toda a intervenção a realizar. -------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I 

da Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro a celebração de referido protocolo de execução o qual 

traduz a atribuição de apoio financeiro a Freguesia de Boavista dos Pinheiros no valor de 

15.000,00€ (quinze mil euros), para conclusão das intervenções que complementam o referido 

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

 ---------- Mais se propõe que sejam atribuídos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

para outorgar o referido documento em representação do Município. --------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação, bem como a sua remessa à Assembleia 

Municipal para os devidos efeitos. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 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 dois membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Voltou a entrar na sala o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: 9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 3.ª ALTERAÇÃO 
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MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 3.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 3.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3.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: -----------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0512-2020 - 9ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 3ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 3ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ---------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3384/2020, datada de 15 de setembro de 2020, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 9ª 

Modificação Orçamental - 2020: 3ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Receita, 3ª 

Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 3ª Alteração Modificativa ao Plano de 

Atividades Municipal (PAM) e 3ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI), que apresenta os seguintes valores: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA RECEITA: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 248.000,00 € (Duzentos e quarenta e oito mil euros). ----------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 600.000,00 € (Seiscentos mil euros); -----------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 352.000,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil euros). -----------  

 ----------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ----------- Modificações no valor de: 120.000,00 € (Cento e vinte mil euros). ------------------------  

 ----------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: --------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 361.000,00 € (Trezentos e sessenta e um mil euros); -----------------  
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 ---------- Diminuições/anulações: 361.000,00 € (Trezentos e sessenta e um 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 

pela Coligação Democrática Unitária, devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal 

para apreciação e deliberação.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, relembrou que a beneficiação da EB1 de São Martinho das Amoreiras estava 

inscrita no Plano Plurianual de Investimentos há cerca de sete anos. Disse, ainda, que segundo 

o que lhe foi transmitido, atualmente o projeto já estaria elaborado e o concurso e início de 

obras decorreria o mais brevemente possível, face ao mau estado do recreio daquela escola. 

Nesta conformidade, não entende o porquê de ter sido retirada a dotação daquele investimento 

e questionou para quando estava previsto o lançamento do concurso e a realização daquela 

obra. ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

dotação da beneficiação das EB1 das Brunheiras e de Relíquias não significava que aqueles 

investimentos deixassem de constar nos objetivos municipais, na medida em que a ação não 

tinha sido eliminada do Plano Plurianual de Investimentos. Informou que a retirada de dotação 

se tratava, apenas, de uma mera gestão orçamental e tinha a ver com o facto de não se 

conseguir até ao final do ano executar a despesa. Nesse sentido, a verba era retirada daquela 

rubrica e redistribuída. Por último, informou que a beneficiação da EB1 de São Martinho das 

Amoreiras estava nas prioridades do município para lançamento do concurso e execução da 

obra, no entanto, face às contingências atuais, não poderia garantir que iniciasse a obra até ao 

final do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 
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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 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 quatro membros da Assembleia Municipal. -----  

 ----------- Ponto onze: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA 

DE PESSOAL: SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2020: Foi 

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

documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0496-2020 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL: SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3367/2020, datada de 14 de setembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que 

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

 ----------- "PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE 

PESSOAL/2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS -------------------------  

 ----------- Em cumprimento das orientações superiormente recebidas, apresenta-se em anexo o 

Mapa de Pessoal com as alterações propostas, elaborado de acordo com o disposto nos art.ºs 

28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com o art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a entrada em vigor da Lei n.º 35/2014, de 20/06 (LTFP), foi revogada a Lei n.º 

12-A/2008 (LVCR), de 27/02 (com exceção das normas transitórias abrangidas pelo art.ºs 88.º 

a 115.º), permanecendo em vigor o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, que procedia à 



-77- 

25-09-2020 

adaptação da LVCR à administração local. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito das Autarquias Locais, a presente Alteração está sujeita a autorização 

prévia do dirigente máximo do serviço e à submissão do assunto a deliberação do órgão 

executivo, sendo ainda a proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal submetida a aprovação do 

órgão deliberativo municipal (n.º 2, art.º 3.º DL n.º 209/2009, de 3 de setembro). ------------------  

 ---------- 1. Apresentação de ocorrências verificadas desde a aprovação da 1.ª alteração do 

Mapa de Pessoal 2020 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): -----------------------  

 ---------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria: ------------------------  

 ---------- Na primeira alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovado em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 26 de junho, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 08 de junho do corrente ano, procedeu-se à 

afetação de dois trabalhadores por mobilidade às unidades orgânicas para as quais transitaram, 

dando-se assim cumprimento ao Despacho n.º 58/2020 V-DBSL, de 07 de setembro, 

promovendo-se desta forma um ajuste dos recursos humanos após ponderação das necessidades 

dos serviços. Estas situações de mobilidade interna a operar na mesma carreira e categoria, 

dentro do mesmo órgão ou serviço, podem consolidar-se, a todo o tempo, por decisão do 

dirigente máximo do serviço (n.º 1/art.º 99.º da LTFP). Quando haja conveniência para o 

interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou 

serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade, podendo esta operar-

se dentro do mesmo órgão ou serviço conforme o disposto no artº 92º da LTFP.  ------------------  

 ---------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: --------------------------------------------------------  

 ---------- Procede-se à atualização dos postos de trabalho na Segunda Alteração ao Mapa de 

Pessoal, pelos motivos e ocorrências devidamente apresentados na informação e no Mapa de 

Pessoal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fluxo de Entradas e Saídas de trabalhadores - Mapa de Pessoal 2020 (desde a última 
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alteração): Entradas - 5; Saída - 4; Número Total de Ocorrência – 9 ----------------------------------   

 ----------- 1.3 Postos de Trabalho “virtuais/cativos”: ------------------------------------------------------  

 ----------- Na contabilização dos postos de trabalho não foram apurados os trabalhadores que se 

encontram provisoriamente em exercício de funções ao abrigo de figuras de mobilidade geral 

ou providos em cargos em regime de comissão de serviço. Estes postos de trabalho 

“virtuais/cativos”, estão relacionados com o serviço e/ou carreira de origem dos trabalhadores 

que se encontram presentemente numa das seguintes situações: ---------------------------------------  

 -----------  - Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços em outra entidade; ----------------  

 -----------  - Em Regime de Licença sem Remuneração superiores a 12 meses; ----------------------  

 -----------  - Em exercício de cargo dirigente no Município de Odemira ou em outra entidade; ----  

 -----------  - Em cargo de nomeação/designação (por exemplo, membro de gabinetes) ou eleito 

em outra entidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em Procedimento Concursal em outra entidade (em período experimental). -----------  

 ----------- 2. Criação de Postos de Trabalho por Procedimentos Concursais ou por Recurso a 

Reservas de Recrutamento: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: --------------------------------------------------------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, apresentam-se 

nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados para constituição de 

relações jurídicas de emprego público por determinado, perfazendo um total de 2 postos de 

trabalho a prover mediante os seguintes procedimentos: ------------------------------------------------  

 -----------  - Procedimento de Reserva de Recrutamento (Aviso n.º 3545/2020 de 02.03.2020 – 

DR n.º43) de dois Técnicos/as Superiores (Contabilidade ou Gestão) para a DGI.  -----------------  

 ----------- 2.2 Previsão de Encargos: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento do disposto no n.º 5 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, a previsão 

orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes das situações apresentadas no 
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quadro referente à criação de postos de trabalho para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, encontram-se previstas e asseguradas a partir do mês 

de outubro do corrente ano.   --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- II - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL ---------------------------  

 ---------- 1. Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal 2020 em vigor, 

apresenta-se nesta informação a alteração nos termos e conforme determinado superiormente, 

não se procedendo à extinção de qualquer posto de trabalho constante do Mapa de Pessoal em 

vigor. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Após a aprovação do órgão deliberativo municipal mediante proposta de aprovação 

do órgão executivo, a Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020 será afixada no edifício 

da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município.  ------------------------------------------------  

 ---------- III – PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- APROVAÇÃO DA 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2020 -----------------  

 ---------- Nestes termos, com base no teor da referida Informação e no cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, e da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, em matéria de Gestão de Recursos Humanos e Mapas de Pessoal, propõe-se 

a aprovação da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal 2020, bem como a sua remessa à 

Assembleia Municipal para o mesmo efeito. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se 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, dez 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 
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pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

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

 ----------- Ponto doze: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO E 

PRÉMIOS POR MÉRITO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA - APROVAÇÃO DEFINITIVA: 

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

documentos desta sessão: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0369-2020 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS BOLSAS 

DE ESTUDO E PRÉMIOS POR MÉRITO DO MUNÍCIPIO DE ODEMIRA: APROVAÇÃO 

DEFINITIVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2261-2020, datada de 19 de junho de 2020, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que na sequência da publicação 

da Alteração do Projeto de Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémios por Mérito do 

Município de Odemira e decorridos os trinta dias de apreciação pública, verificou-se que não 

existiram contributos/sugestões ao mesmo.  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação definitiva da alteração ao Regulamento 

das Bolsas de Estudo e Prémios por Mérito do Município de Odemira, bem como a sua remessa 

à Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação de acordo com a alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------  

 ----------- 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, dez 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 quatro membros da 
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Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto treze: EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DO CM 1185 - ENTRE O KM 

123+000 DA EN 120 E A LOCALIDADE DA AZENHA DO MAR": Foi presente a proposta 

que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, 

para autorização do compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0498-2020 - EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DO CM 1185 

- ENTRE O KM 123+000 DA EN 120 E A LOCALIDADE DA AZENHA DO MAR": 

RELATÓRIO FINAL ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 3266-2020, datada de 04 de setembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Infraestruturas e Logística e elaborada pelo Júri do Procedimento 

relativo ao concurso público para a execução da obra em epígrafe, dando conhecimento que foi 

esgotado o prazo para os concorrentes se pronunciassem em sede de audiência prévia, sobre a 

fundamentação da avaliação das propostas. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, considerando que não houve qualquer observação e ou reclamação à 

decisão tomada, procedeu-se conforme estipulado no n.º 1 do art.º 148.º do CCP à elaboração 

do respetivo Relatório Final, onde se propõe que a adjudicação da empreitada em apreço seja 

atribuída à empresa Rui & Candeias, Lda., pelo valor de 283.018,30 €, ao qual acresce o IVA à 

taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, republicado pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a remessa do assunto à Assembleia 

Municipal para a autorização prévia do compromisso financeiro. -------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a 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 
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qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez 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 quatro membros da 

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

 ----------- Ponto catorze: ATUALIZAÇÃO DA RENDA DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DO 

SALÃO DO SPORT CLUBE ODEMIRENSE: ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO URBANO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para autorização do compromisso 

plurianual: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0425-2020 - ATUALIZAÇÃO DA RENDA DE CEDÊNCIA 

TEMPORÁRIA DO SALÃO DO SPORT CLUBE ODEMIRENSE -------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2765-2020, datada de 27 de julho de 2020, proveniente 

do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, a remeter 

novamente o processo referente à cedência temporária do Salão do Sport Clube Odemirense ao 

Município de Odemira, no qual a Direção daquela Coletividade veio informar que aceitou a 

contraproposta para atualização da renda no valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros) mensais, 

com retroativos a janeiro de 2020, aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal que se 

realizou no dia 16 e julho de 2020. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta final do valor da renda e 

posterior remessa do assunto à Assembleia Municipal para autorização do respetivo 

compromisso plurianual. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por solicitação do Senhor Presidente da Câmara Municipal foi este assunto retirado 
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para melhor apreciação, na medida em que havia questões relacionadas, nomeadamente, com 

os contratos de fornecimento de energia elétrica, que tinham que ser aprofundados. ---------------  

 ---------- Ponto quinze: 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 junho a trinta e um de agosto 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 

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, dez 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 quatro membros da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -----------------------------------  

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

por encerrada a sessão quando eram uma hora e trinta e dois minutos, do dia vinte e seis de 

setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente Ata que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. -------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  
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 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  


