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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA SETE DE 

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

 ---------- Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se no 

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

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

Municipal, secretariada pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo 

Secretário) e convocada pela primeira ao abrigo do artigo vigésimo sétimo da Lei número 

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

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

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

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

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

 ---------- a) Sessão Ordinária de Setembro da Assembleia Municipal, realizada no dia 25 de 

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

 ---------- b) Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 13 de outubro 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: 11ª Modificação Orçamental - 2020: 2ª Alteração permutativa ao 

Orçamento da Receita, 4ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 4ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 4ª Alteração Modificativa ao Plano 

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

 ---------- Ponto dois: Proposta n.º 33/2020 P - Contratos InterAdministrativos de Cooperação 
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entre a Câmara Municipal e as Freguesias: apreciação e deliberação. ---------------------------------  

 ----------- Ponto três: Proposta n.º 32/2020 P - Processo de descentralização administrativa de 

Transferência de competências no domínio da Cogestão das Áreas Protegidas: apreciação e 

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

 ----------- Ponto quatro: Processo de Descentralização Administrativa resultante das 

Transferências de Competências para o Município de Odemira no domínio da Educação: 

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

 ----------- Ponto cinco: Proposta n.º 7/2020 V-DSL – Rendas Comerciais em Período de 

Pandemia Covid-19 (2.º Semestre do ano de 2020): apreciação e deliberação. ----------------------  

 ----------- Ponto seis: Transportes Escolares Ano Letivo de 2020-21: apreciação e autorização 

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

 ----------- Ponto sete: Prémio de Atividade Desportiva 2020-2021 – Lista Definitiva: apreciação 

e autorização do compromisso plurianual. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Empreitada de Requalificação e Valorização de Vila Nova de Milfontes - 

zona 1A: apreciação e autorização do compromisso plurianual. ----------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de 2021: apreciação 

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

 ----------- Ponto dez: Proposta n.º 30/2020 P - Subscrição do capital social da AgdA – Águas 

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

 ----------- Ponto onze: Proposta de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de São 

Teotónio, da Zambujeira do Mar e de Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação. ---------  

 ----------- Ponto doze: Regulamento das Bolsas de Estudo e de Prémios de Mérito do Município 

de Odemira: Critério de Exceção - candidaturas às bolsas de estudo ensino superior 2020/2021: 

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

 ----------- Ponto treze: Alteração ao RUEMO - Regulamento n.º 364/2010, na redação dada 
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pelo Regulamento n.º 527/2019 - Normas técnicas para instrução de processos de operações 

urbanísticas em formato digital: apreciação e aprovação definitiva. ----------------------------------  

 ---------- Ponto catorze: Alteração ao Regulamento das Atividades de Animação e de Apoio à 

Família: apreciação e aprovação definitiva. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: Projeto de Regulamento de Obras e Trabalhos no Espaço Público 

relativos à Construção, Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de 

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

 ---------- Ponto dezasseis: Designação de um representante da Assembleia Municipal de 

Odemira para integrar a Comissão Local para a Interculturalidade. -----------------------------------  

 ---------- Ponto dezassete: Designação de um cidadão eleitor para a composição da Comissão 

Alargada da Comissão de Crianças e Jovens de Concelho de Odemira, nos termos da l) do n.º 1 

do art.º 17.º da Lei n.º 142/2015, de 08 de setembro que republicou a Lei n.º 147/99 de 01 de 

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

 ---------- Ponto dezoito: 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 trinta e dois Membros da Assembleia Municipal, a saber: 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco 

Soares, António Manuel Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa 

Bernardo, Daniel Sobral Balinhas, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando 

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

Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, 

Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, 

Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria da 

Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel 
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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. Não compareceram os Membros: 

Maria Luísa Vilão Palma e Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira Secretária da Mesa da 

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

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

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

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

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

substituir a Senhora Nádia da Conceição Bértolo, eleita pelo Partido Socialista. --------------------  

 ----------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e cinquenta e oito 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 e Luís Carlos Lima Cardoso, Vereadores 

eleitos 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 

setembro, realizada no dia vinte e cinco de setembro do presente ano, bem como à sessão 

extraordinária que se realizou no passado dia treze de outubro.----------------------------------------   

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

 ----------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público presente. ---------------------  

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

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

 ---------- a) SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE SETEMBRO 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 maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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

dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo 

Bloco de Esquerda. Não participaram na referida votação os Membros: Daniel Balinhas, João 

Quaresma e Manuel Cruz, por não terem estado presentes na sessão a que se reporta aquela ata.  

 ---------- b) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA 

NO DIA TREZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOI 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 
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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, Manuel Cruz 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 

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

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

sequência do acordado na anterior sessão ordinária, a documentação para a presente sessão foi 

disponibilizada através de uma pasta de acesso reservado no site do Município de Odemira, na 

área da Assembleia Municipal. Referiu ainda que a título excecional foi a mesma 

documentação igualmente enviada via wetransfer como garantia de entrega, no entanto, e uma 

vez que se confirmou o funcionamento da pasta de acesso reservado, foi informado pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal que, a partir desta data, a documentação seria 

disponibilizada apenas através desse método, sem prejuízo da entrega em suporte de papel aos 

Membros que o requereram. ---------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que, referindo-se à Moção aprovada pela 

Assembleia Municipal sobre a água, as preocupações relativas à escassez da água e as 

implicações que poderá ter no concelho de Odemira, quer a nível do consumo doméstico, quer 

a nível das utilizações feitas pelos operadores agrícolas e outros, perguntou se tinha havido 

alguma resposta ou informação sobre a mesma. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Pedro Almeida solicitou o ponto de situação da pandemia Covid-19 no 

concelho de Odemira, relembrando que a partir do próximo dia nove de dezembro Odemira 

passava para nível de “risco elevado” e, apesar de não se encontrar incluída nos níveis mais 

elevados, a situação continuava a preocupar a todos. Ainda sobre este tema, questionou quais as 

medidas que o Município de Odemira tem aplicado para prevenção da pandemia, bem como 

quais os apoios que têm sido prestados e que estão perspetivados, designadamente para as 

instituições e para o setor económico. ----------------------------------------------------------------------  

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

informar que tinha reunido com representantes da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São 

Teotónio com vista a encontrar uma solução para a Freguesia, uma vez que a Caixa Geral de 

Depósitos tinha encerrado o Balcão de Colos. Sobre este assunto agradeceu a colaboração da 

Assembleia Municipal e dos Senhores Presidente da Câmara Municipal e Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, na resolução daquele problema. Relativamente à reunião realizada com a 

instituição bancária de São Teotónio informou que, numa primeira fase, estavam a verificar a 

melhor localização para colocar caixa multibanco, uma vez que face à atual conjuntura seria 

difícil abrir imediatamente um Balcão em Colos. --------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 



-8- 

07-12-2020 

das Amoreiras, para perguntar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal qual a previsão para 

colocação da fibra ótica no interior do concelho, designadamente na sua Freguesia. Alertou 

ainda o estado do piso da Estrada Municipal número quinhentos e três, designadamente junto às 

bermas, apelando para que fosse efetuada uma rápida intervenção uma vez que se tratava de um 

troço bastante estreito e perigoso. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Nuno Góis perguntou sobre o ponto de situação da intervenção que está em 

curso relativa ao Centro Escolar de São Luís, referindo que a obra estava abandonada. 

Perguntou também sobre o ponto de situação da Proposta apresentada pelos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, aprovada na primeira reunião da sessão ordinária de 

novembro realizada no dia vinte e dois de novembro, na qual propunham à Câmara Municipal 

que promovesse um programa de monitorização dos impactos, em águas e solos, induzidos pela 

atividade agrícola na Área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Sobre 

este assunto referiu ainda que, pese embora o Bloco de Esquerda tivesse votado favoravelmente 

aquela proposta o ano anterior, surgiu com uma proposta igual e, bem assim, considerou que se 

as sessões da Assembleia Municipal já fossem transmitidas online iria permitir aos munícipes 

estarem mais informados das propostas aprovadas pelo órgão, evitando o surgimento de 

propostas iguais, dando como exemplo a proposta vencedora do Orçamento Participativo 

apresentada pelo Movimento Juntos pelo Sudoeste sobre a mesma temática. ------------------------  

 ----------- Referindo-se, ainda, à intervenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal na 

última sessão ordinária da Assembleia Municipal, sobre “o deve e o haver daquilo que não se 

gastou devido ao Covid-19, que seria cerca de quinhentos mil euros a mais nos cofres do 

município”, perguntou se essa verba seria direcionada para algum tipo de apoio e se estava 

equacionado algum apoio às atividades culturais e recreativas que estão a ser bastante 

penalizadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Senhor Nuno Góis relembrou ainda que, no passado dia três de julho, tinha havido 

uma reunião entre o Município de Odemira e alguns agentes culturais, onde foi prometido pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal a realização de um grande evento com todos os 

agentes culturais do concelho. Compreendendo que, de momento, esse evento não possa ser 

realizado, perguntou se houve desde aquela data mais algum contacto com os agentes culturais.  

 ---------- Relativamente à medida municipal de apoio às famílias, onde foram apenas 

contempladas duas famílias, relembrou que na altura tinha denunciado o tipo de regulamento 

criado, referindo que se tratava de um documento muito exclusivo, principalmente em relação 

aos artistas e profissionais dessas atividades que não foram abrangidos. Nessa conformidade, 

questionou se o Município de Odemira estava a equacionar implementar um novo programa de 

apoio que fosse mais abrangente, e alertou para os últimos dados do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) relativos ao mês de outubro relativos e ao desemprego no 

concelho de Odemira, onde se constatava a existência de uma taxa superior a setenta e seis por 

cento relativamente a outubro do ano anterior, com um crescimento de trinta, virgula oito por 

cento em relação a setembro passado.  ---------------------------------------------------------------------  

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

Salvador e Santa Maria, que perguntou sobre: ------------------------------------------------------------  

 ---------- - o ponto de situação do edifício do Lar de Estudantes de Odemira; -----------------------  

 ----------  - o ponto de situação da colocação de fibra ótica no Bairro 11 de Março, em 

Odemira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - quantas empresas aderiram ao Programa “Odemira Empreende” e quantas 

mantiveram a sua atividade após os três anos de obrigatoriedade de funcionamento; --------------  

 ----------  - para quando estava previsto o início das obras de construção da rotunda de acesso à 

zona escolar de Odemira e ao Intermarché; ---------------------------------------------------------------  

 ----------  -  para quando está prevista a intervenção para reparação do Skate Parque situado 
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junto ao Mercado Municipal de Odemira. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- Por último, lamentou que o Mercado Municipal de Odemira continuasse ao abandono 

e com as câmaras frigoríficas ainda avariadas. Sobre o Mercado Municipal de Odemira, 

perguntou ainda qual a possibilidade dos munícipes poderem ir vender artigos no mercado que 

se realizava de quinze em quinze dias. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Vera Raposo que, em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a DECLARAÇÃO POLÍTICA que seguidamente se 

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

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

 ----------- Na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 25 de setembro de 2020, os eleitos 

da CDU apresentaram a Moção “Repor as freguesias extintas – um imperativo democrático” 

que, refira-se, foi aprovada por maioria. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- A supracitada Moção reclama, no fundamental, a “reposição das freguesias extintas 

contra a vontade das populações e dos respetivos órgãos autárquicos”. -------------------------------  

 ----------- Referindo-se a esta Moção, lê-se em ata, o Sr. Presidente da Câmara “lamentou que 

aquele documento não tivesse surgido na Assembleia da República quando a Coligação 

Democrática Unitária apoiava o Governo do Partido Socialista”. --------------------------------------  

 ----------- Importa, portanto, esclarecer que o Partido Comunista Português apresentou, na 

legislatura anterior, iniciativas políticas, com vista à reposição das freguesias extintas contra a 

vontade das populações, que foram rejeitadas pelo PS, PSD e CDS, das quais destacamos o 

Projeto de Lei nº 611 que estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias, de 14 de 

setembro de 2017. Na atual legislatura, o PCP já apresentou o Projeto de Lei n.º 151, de 11 de 

dezembro de 2019, que aguarda agendamento. Estes factos constam na Moção apresentada 

nesta Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o registado em ata, o Sr. Presidente da Câmara “revelou ainda que 
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concordava com a reposição das freguesias no concelho, mas considerava que a vila de 

Odemira, pela sua característica, deveria manter a junção das duas freguesias”, pelo que nós 

respondemos que cabe à população decidir se quer ou não a reposição da sua freguesia. ---------  

 ---------- A CDU não esquece a luta das populações, das comissões de moradores e dos eleitos 

locais pela criação das freguesias de Pereiras-Gare, Bicos e Zambujeira do Mar na década de 80 

e recordará sempre que as mesmas, curiosamente todas da CDU, foram extintas durante o 

governo do PSD/CDS com a conivência dos eleitos do PS nesta Assembleia. ----------------------  

 ---------- Acenar com o que se podia ou devia ter feito na legislatura anterior não resolve os 

problemas sentidos pelas populações. O que importa é o futuro e o bem-estar das populações. O 

que importa é inverter o rumo de empobrecimento e de esquecimento das populações rurais e 

do interior do nosso território, bem como do nosso País, o que passa necessariamente pela 

reposição das freguesias extintas, caso seja essa a vontade das populações. -------------------------  

 ---------- Odemira, 07 de dezembro de 2020 --------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU”. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que perguntou sobre o ponto de situação do 

processo de levantamento com vista à regulamentação urbanística da Área de Fracionamento 

Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes, alertando para a “construção 

espontânea” que está a acontecer naquela zona, especialmente nas Alpenduradas. -----------------  

 ---------- Por último, alertou para o problema que se arrasta há algum tempo relacionado com a 

recolha dos resíduos sólidos urbanos, o qual se tem agravado bastante na zona da AFIPR, 

talvez motivado pelo crescimento de residências ilegais e consequentemente de novos 

agregados familiares. Considerou ainda que, apesar de algumas situações revelarem falta de 

civismo das pessoas na deposição dos resíduos, outras eram manifestamente motivadas pela má 

operacionalidade do serviço. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- C) BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA ----------------------------------  
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 ------------ Interveio a Senhora Fernanda Almeida que fez a seguinte intervenção: ------------------  

 ------------ “Senhora Presidente da Assembleia e membros da Mesa -----------------------------------  

 ------------ Senhor Presidente da Câmara e senhores Vereadores ---------------------------------------  

 ------------ Caros Membros da Assembleia -----------------------------------------------------------------  

 ------------ A todos os presentes ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ O PSD saúda e congratula-se por aqui estarmos mais uma vez apesar das vicissitudes 

que os tempos atuais determinam. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Iniciamos a nossa intervenção com a proposta de um voto de felicitações: --------------  

 --------------------------------------- «VOTO DE FELICITAÇÕES -------------------------------------  

 ------------ Os eleitos do PSD propõem que seja enviado um Voto de Felicitações desta 

Assembleia aos alunos a seguir mencionados, assim como ao Agrupamento de Escolas de 

Odemira, à professora Paula Canha, coordenadora dos trabalhos e aos professores tutores que 

também são mencionados seguidamente: ------------------------------------------------------------------  

 ------------  - ao grupo de alunos Raquel Pacheco Martins, Timo Cláudio Dieter Kolb e Tomás 

Fernandes Matos, pelo seu projeto “Influência de um herbicida na fauna edáfica: ensaios de 

evitamento com Eisenia foetida”, coordenados pela Professora Paula Canha, da Escola 

Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves de Odemira, pelos dois prémios conseguidos na 

14ª Mostra Nacional de Ciência, promovida pela Fundação da Juventude, que decorreu nos dias 

26 e 27 de novembro no formato online, em função da atual situação de pandemia. Os prémios 

atribuídos a este grupo de alunos foram: o Prémio Porto Editora, no valor de 300 euros, e a 

participação na International Wildlife Research Week (Swiss Youth in Science), uma semana 

de investigação da vida selvagem nos Alpes. Este projeto teve como objetivo testar o efeito de 

um herbicida na sobrevivência e no comportamento de evitamento das minhocas da espécie 

Eisenia foetida. Foram usados testes normalizados de toxicidade aguda (contacto em papel de 

filtro) e testes de evitamento em solo. O trabalho teve como tutora a Professora Carla Pinheiro, 
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da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. ---------------------------  

 -----------  - ao grupo de alunos Paulo Alfeirão e André Silva, coordenados pela mesma 

docente, que recebeu uma menção honrosa com o projeto “Escaravelhos bosteiros – um auxiliar 

precioso”. Os alunos estudaram os escaravelhos bosteiros, que se alimentam de excrementos, 

enterrando-os. Estes insetos têm um importante papel nos ecossistemas e melhoram as 

pastagens de gado. Este projeto teve a tutoria do Professor Fernando Almeida, do ICNF – 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. --------------------------------------------------  

 ----------- Assembleia Municipal ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 7 de dezembro de 2020 --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do PSD». ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Apesar da pandemia, o trabalho continuou na Escola Secundária de Dr. Manuel 

Candeias Gonçalves e, como os resultados o mostram, não é a qualidade dos edifícios que 

define os resultados das instituições, mas a atitude das pessoas que as integram. Contudo, 

parece que iremos ficar muitos mais anos na expectativa de saber como seriam ainda melhores 

com melhores condições de trabalho! ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O PSD congratula-se pelo trabalho desenvolvido pelo Grupo Ágora, que reúne 

diversas entidades, como a Associação de Pais e o Agrupamento de Escolas de Odemira, a 

GNR, o CRI do Litoral Alentejano, o Centro de Saúde, o Município e demais entidades. Todos 

procuram resolver o problema de comportamentos desviantes que ocorrem há anos nas escadas 

de ligação entre a Escola Secundária e os espaços desportivos. Os eleitos do PSD já tinham 

abordado esta problemática tanto nesta Assembleia, como no Conselho Municipal de Juventude 

e na CPCJ. É bom saber que na comunidade há vontade de romper com um satus quo que 

alguns aceitaram até agora como inevitável e até como, digamos, “uma tradição” tal como 

parece ser tradicional a má qualidade dos transportes escolares que, esperamos, esteja também 
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a ser revista nas negociações que estão a decorrer com a Rodoviária do Alentejo. Ficamos a 

aguardar o desenvolvimento destas ações e que do mesmo seja dado conhecimento a esta 

Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Queremos também dar os parabéns à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente 

pela campanha “Compre no Comércio Local”, pela qualidade das imagens e, acima de tudo, 

pela pertinência da iniciativa. Ao lermos as atas e editais relativos às reuniões de Câmara 

vemos que o Sr. Presidente decidiu aderir à campanha “enchendo o sapatinho” do Município 

com um substancial lote de aquisições de prédios por todo o concelho. Pedimos, então, ao Sr. 

Presidente que nos explique o que vamos fazer com tantas aquisições: há projetos para as 

mesmas ou decidimos depois? -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Vimos recordar ao Sr. Presidente que continuamos esperando que nos seja dado a 

conhecer:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ • o Protocolo com as Casas Brancas para exploração do Bar na Praia do Almograve --  

 ------------ • os Protocolos com juntas de freguesias ------------------------------------------------------  

 ------------ • os Critérios de distribuição de Ecopontos----------------------------------------------------  

 ------------ • os desenvolvimentos do processo da AFIPR ------------------------------------------------  

 ------------ • o projeto de requalificação do Mercado Municipal de Odemira --------------------------  

 ------------ Passemos agora a questões muito diretas: -----------------------------------------------------  

 ------------  - Em tempos chamámos a atenção para a proliferação de pombos no centro de 

Odemira e que nidificam nas torres das Igrejas. O que já feito para resolver o problema? ---------  

 ------------  - Ainda relativamente à Igreja do Santíssimo Salvador tomámos conhecimento que, 

no início de setembro, o Sr. Padre Manuel Pato e outros paroquianos pediram para que fosse 

mudada a localização do contentor do lixo que está na frente da igreja. Até ao momento nada 

foi feito nesse sentido. Todos reconhecemos, certamente, que a localização do dito contentor é 

a mais desadequada possível. Que solução está a ser estudada e para quando? ----------------------  
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 -----------  - Há algum levantamento dos edifícios de utilidade pública do concelho com 

amianto? O município tem algum plano para a sua remoção, nomeadamente do Mercado 

Municipal, Quartel dos Bombeiros, edifício onde funciona o CAO da APCO e a EPO? ----------  

 -----------  - O que se passa com a Augi do Brejinho, que tanta gente traz às sessões de câmara?  

 -----------  - Que feedback tem o Sr. Presidente acerca das repercussões junto das entidades 

competentes, das diversas tomadas de posição, quer da Câmara quer desta Assembleia, 

relativamente à gestão da água no Concelho? Que respostas tem recebido do Ministério do 

Ambiente? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Relativamente à Integração de Migrantes, nomeadamente nos estabelecimentos de 

ensino e à implementação de projetos, que ações estão a ser desenvolvidas? ------------------------  

 -----------  - E relativamente aos alojamentos de migrantes? Que nos pode o Sr. Presidente 

dizer? ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Qual o ponto de situação da COVID 19 no concelho, ao dia de hoje? -----------------  

 -----------  - Tomámos conhecimento que o espólio do Eng.º Amaro da Costa está, agora, por 

vontade da família, sob a responsabilidade do Município. O que está projetado para dignificar 

tal responsabilidade? O mesmo se pergunta para outros espólios que foram disponibilizados 

para gestão do município. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Adelino Amaro da Costa foi um incontornável da História de Portugal e do nosso 

Concelho cuja memória merece ser dignificada no nosso território. Passaram quarenta anos 

sobre o dia em que os portugueses foram surpreendidos com a notícia da sua morte e da do 

Primeiro-Ministro, Francisco Sá Carneiro e demais acompanhantes, vítimas da queda do avião 

em que seguiam a caminho do Porto, descolado poucos minutos antes de Lisboa. -----------------  

 ----------- Para sempre ficou a saudade e o agradecimento pela luta por um Portugal 

verdadeiramente democrático que a sua tenacidade e o seu carisma ajudaram a construir, mas a 

quem não foi dada a oportunidade de conhecer. Só em 1982, com a extinção do Conselho da 
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Revolução, a democracia em Portugal atingiu o estado de maturidade pelo qual Sá Carneiro 

lutou. A nós, social-democratas, cabe-nos manter viva a sua memória e, adaptando-os à época 

atual, dar corpo aos seus pensamentos políticos, tão indispensáveis à sociedade portuguesa e à 

construção de um Portugal moderno que permitiu a integração na Europa. --------------------------  

 ------------ A pluralidade do PSD, que Sá Carneiro estimulou, foi determinante na pluralidade 

que tornou Portugal num país verdadeiramente democrático. Foi Sá Carneiro quem disse: 

“Somos o que somos; Não temos medo de parecer o que somos, autenticamente social-

democratas” e que nos traz aqui, a esta Assembleia. -----------------------------------------------------  

 ------------ Claro que nada disto seria possível sem o dia 25 de Novembro de 1975, que hoje 

também aqui recordamos. Esta é a data incontornável da história de Portugal em que a 

conquista da liberdade iniciada em 25 de Abril de 1974 se consolidou e a Liberdade e a 

Democracia deixaram de ser pertença de alguns para serem de todos. O 25 de Novembro 

possibilitou a diversidade de ideais para que, nesta Assembleia e em todas as demais, todos os 

dias se construa o bem comum. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ No dia em que esta Assembleia irá deliberar acerca do último orçamento do 

mandato, terminamos citando Eduardo Lourenço, o pensador que nos deixou há pouco e que 

tão bem se adequa a todos nós que aqui estamos a terminar os nossos mandatos: -------------------  

 ------------ “Somos hóspedes do instante, cada um de nós. (…) Sei que estou a prazo, um prazo 

limitado. O pouco ou muito que eu tinha de fazer neste mundo está feito ou não está feito.” -----  

Excerto de entrevista no podcast A Beleza das Pequenas Coisas (de Bernardo Mendonça, no 

Expresso: https://expresso.pt/.../2020-12-01-A-unica-coisa-de-que...”. -------------------------------  

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

 ------------ O Senhor Pedro Gonçalves informou que alguns semáforos do concelho de Odemira 

não funcionavam, designadamente na Bemposta e em Colos, pelo que considerou que deveria 

existir uma maior coordenação com as Juntas de Freguesia para que fossem reparados o mais 
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brevemente possível. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao encerramento do Balcão de Colos da Caixa Geral de Depósitos, lamentou 

que a Junta de Freguesia de Colos tivesse desistido de lutar pela instalação do Balcão, ficando 

apenas pela colocação da máquina multibanco, relembrando que há dois anos o documento 

aprovado na Assembleia Municipal traduzia a necessidade de manter o Balcão, pelo deviam 

continuar a lutar por isso. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Senhor Nuno Góis, o Senhor Pedro Gonçalves 

relembrou que no ano passado, em sede do direito de oposição relativo ao Orçamento 

Municipal, o Bloco de Esquerda solicitou a elaboração de um estudo de impacto ambiental 

relativo à agricultura intensiva na área de parque natural. Referiu ainda que o Bloco de 

Esquerda também tinha apresentado projetos para reposição das freguesias que foram 

reprovados pela Coligação do Bloco Central - PS/PSD. ------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, perguntou como eram efetuados os cálculos para atribuição dos níveis 

de risco dos concelhos relativos aos casos de Covid-19, pois tinha conhecimento que o cálculo 

era efetuado segundo o número de habitantes que constava no Instituto Nacional de Estatística, 

no entanto, esse número não refletia a atual situação do concelho, pois não contabilizava a 

população migrante que rondava entre seis mil e dez mil habitantes. ---------------------------------  

 ----------- Por último, apresentou o VOTO DE SAUDAÇÃO que seguidamente se transcreve 

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

 -------------------------------------- VOTO DE SAUDAÇÃO --------------------------------------------  

 ----------- DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A 25 de novembro o mundo assinalou a luta pela eliminação da violência contra as 

mulheres.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É uma luta que registou mundialmente muitos avanços, mas que persiste inacabada. 
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Ainda vivemos numa sociedade culturalmente marcada pelo sexismo em que a brutalidade da 

dominação masculina se traduz em diversas formas de discriminação e violência que carregam 

uma indiscutível marca de género. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------ A pandemia que atravessamos trouxe dificuldades acrescidas à prevenção e ao 

combate a estas violências, em especial à violência nas relações de intimidade e aos femicídios.  

 ------------ O confinamento reforçou o isolamento de muitas mulheres e aprofundou a sua 

vulnerabilidade às estratégias de dominação dos agressores tornando mais difícil e arriscado 

pedir ajuda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em Portugal, de acordo com os dados preliminares do Observatório das Mulheres 

Assassinadas da UMAR, em 2020, já foram assassinadas 31 mulheres, 17 em contexto de 

relações de intimidade e registaram-se 43 tentativas de femicídios. Há agora mais 23 crianças 

órfãs vítimas da violência contra as mulheres. ------------------------------------------------------------  

 ------------ Na Europa, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física e/ou sexual. 

80 % das vítimas de tráfico a nível da União Europeia são mulheres. Nos países em vias de 

desenvolvimento, uma em cada três raparigas casa antes de atingir 18 anos de idade.--------------  

 ------------ São violências abjetas, que rasgam a sociedade e cujas feridas são ainda mais 

profundas quando se fala de mulheres negras, ciganas, migrantes, trans, lésbicas, com 

deficiência e tantas outras multiplamente excluídas e discriminadas na sociedade. -----------------  

 ------------ Eliminar a violência contra as mulheres e as raparigas é condição para a igualdade de 

género e tem de ser um esforço coletivo e internacional. No passado dia 25 de novembro, em 

Lisboa, concentraram-se centenas de mulheres para reclamar o fim da violência contra as 

mulheres, que já tirou a vida a 31 mulheres só este ano, e pedir políticas públicas de combate às 

desigualdades profundas e por uma justiça livre de discriminação. ------------------------------------  

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

 ------------  - Saudar as iniciativas do dia internacional pela eliminação da violência contra as 
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mulheres e o trabalho de todos e todas aquelas que fazem da luta pela eliminação de todas as 

formas de violência contra as mulheres condição fundamental para o respeito pelos Direitos 

Humanos e para uma sociedade livre, democrática e igualitária. --------------------------------------  

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

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

 ----------- Odemira, 07 de Dezembro de 2020”. ----------------------------------------------------------  

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

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

de São Salvador e Santa Maria para esclarecer que sempre que se detetava uma avaria nos 

semáforos na sua Freguesia era efetuada uma comunicação ao Município de Odemira para que 

desencadeasse os procedimentos com vista à sua reparação. -------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao contentor de resíduos sólidos urbanos existente junto à Igreja do 

Santíssimo Salvador em Odemira, referiu que já tinha solicitado à Vereadora Raquel 

Domingos, responsável pelo Pelouro do Ambiente, a sua relocalização. -----------------------------  

 ----------- O Senhor Manuel Cruz deu nota que já tinha sido removido o fibrocimento existente 

nas instalações da Escola Profissional de Odemira. ------------------------------------------------------  

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

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

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

 -----------  - que continuavam a não receber qualquer resposta relativa à Moção sobre a Água e 

continuavam a insistir junto das entidades com competência na matéria, designadamente com a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e com a Administração da Região Hidrográfica 

(ARH), que endossa responsabilidades à Comissão Nacional da Seca. Lamentou que as 

entidades tivessem estabelecido como prioritária a situação do Algarve, estando a trabalhar 

num Plano de Contingência para aquela zona, quando no Alentejo já existiam situações críticas, 
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tais como nas Barragens de Campilhas e do Monte da Rocha. Manifestou ainda a sua 

preocupação com a situação da Barragem de Santa Clara e de alguns agricultores que ficaram 

sem água para os respetivos animais, estando as respetivas Juntas de Freguesia já a efetuar este 

transporte de água. O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou à Juntas de Freguesia 

que estavam a prestar esse serviço que enviassem um relatório detalhado para o Município de 

Odemira, para que pudessem traçar um plano de apoio a essas iniciativas. ---------------------------  

 ------------ Informou também que a gestão da água da Barragem de Santa Clara era da 

responsabilidade da Associação de Beneficiários do Mira, a quem competia a elaboração de um 

Plano de Contingência onde constem os usos e as prioridades de distribuição da água, que na 

opinião do Senhor Presidente da Câmara Municipal devia ser um plano de curto prazo, 

enquanto à APA competia elaborar o Plano de Contingência de médio e longo prazo. Reforçou 

ainda a necessidade de se implementar no futuro uma solução alternativa, a médio prazo, para 

adução de água para consumo humano através da construção de uma conduta fechada, 

autónoma, a partir da Barragem de Santa Clara, cuja responsabilidade de projeto e execução, 

cabe à AgdA, S.A., no âmbito do Acordo de Pareceria em vigor. Informou, também, que na 

última reunião da Comissão de Parceria da AgdA, S.A., tinha insistido na urgência de se 

construir a referida conduta, com o recurso ao Fundo de Resiliência. Considerou ainda que o 

abastecimento público de água não deverá no futuro depender da gestão da Associação de 

Beneficiários do Mira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal tinha participado na reunião da Assembleia-Geral da Associação de Beneficiários do 

Mira (ABM), onde foi debatida a preocupação quanto à falta de água, bem como aprovada a 

campanha de rega para o próximo ano, onde foi referido que seriam disponibilizados vinte e 

cinco milhões de metros cúbicos sujeitos a rateio, para o ano de dois mil e vinte e um, a 

manter-se as atuais reservas de água na Barragem. -------------------------------------------------------  
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 -----------  - quanto ao estado da pandemia Covid-19 no concelho, informou que a situação era 

preocupante e merecia a atenção e o acompanhamento continuo das entidades. À data de hoje, 

contabilizam-se trezentos e dezassete casos acumulados, dos quais cento e dois estão ativos. ----  

 ----------- Em relação às medidas municipais de apoio, relembrou que foram tomadas em 

devido tempo e dado conhecimento à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Informou 

ainda que no passado mês de outubro foi publicado o Decreto-Lei número noventa, que veio 

definir com mais clareza as competências do Presidente e da Câmara Municipal na atribuição 

dos referidos apoios, bem como alargar o quadro legal das atribuições, pelo que nesta data 

poderiam traçar um segundo plano de apoio e rever os critérios dos programas existentes. -------  

 ----------- Sobre os apoios municipais relembrou que para além das medidas de apoio às 

famílias e às empresas, também apoiaram as Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

as Associações de Bombeiros e as Escolas do concelho. ------------------------------------------------  

 ----------- Por fim, sobre este tema, informou que o cálculo referente ao nível de risco dos 

concelhos era efetuado com base no número de habitantes constante na estatística nacional que, 

para o concelho de Odemira, era cerca de vinte cinco mil e quinhentos habitantes, mas 

atualmente esse número não refletia a realidade do concelho com o acréscimo da população 

migrante. Informou, ainda, que tinha apresentado uma reclamação sobre este facto junto do 

Governo que informou que não podiam ser criadas exceções ao referido entendimento. ----------  

 -----------  - em relação ao encerramento do Balcão de Colos da Caixa Geral de Depósitos, 

informou que tinha reunido com a Direção da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São 

Teotónio e tinha sido referido pela instituição bancária que continuavam com o interesse em 

concretizar uma agência naquela Freguesia, mas no momento, face ao período pandémico, não 

estavam reunidas as condições para efetuarem essa proposta à Caixa Central. ----------------------  

 -----------  - informou que do compromisso para a colocação de fibra ótica no concelho 

constava que a sua execução seria efetuada em três fases, estando a primeira concluída. 
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Informou ainda que o plano de investimentos estava atrasado, no entanto previam concretizar a 

colocação de fibra ótica no interior do concelho durante o próximo ano. -----------------------------  

 ------------  - em relação à Estrada Municipal número quinhentos e três, solicitou à Vereadora 

Raquel Domingos que efetuasse uma visita ao local e aferisse com os respetivos serviços 

municipais a possibilidade de reparação do troço. --------------------------------------------------------  

 ------------  - o Centro Escolar de São Luís, relembrou que a Câmara Municipal, na última 

reunião ordinária, tinha deliberado conceder quinze dias ao empreiteiro para entregar os 

documentos necessários e para retomar os trabalhos. Disse, ainda, que após a referida 

notificação se o empreiteiro não retomasse os trabalhos tinham de avançar para a rescisão do 

contrato e recorrer a um ajuste direto com outra entidade. ----------------------------------------------  

 ------------  - quanto ao estudo de impacto ambiental sobre a agricultura atividade agrícola na 

área de Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, referiu que era entendimento 

do Município de Odemira que seria também importante conhecer o impacte do ponto de vista 

económico e social e que continuava a ter dúvidas que a competência para elaboração desse 

estudo seja da Câmara Municipal. Referiu, também, que aquela matéria constava de uma 

proposta vencedora do Orçamento Participativo Municipal. Sobre este assunto, disse também 

que a Senhora Ministra da Agricultura, no âmbito das reuniões do Grupo de Projeto do Mira, 

informou que tinha aprovado a atribuição de uma verba no valor de cem mil euros, por via do 

Plano de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de se efetuar um estudo do estado atual e das 

necessidades em termos de serviços, equipamentos, entre outras, para os concelhos de Odemira 

e de Aljezur. Nesta conformidade, os Municípios entendem dever fazer uma avaliação 

económica, social e ambiental previamente, pelo que considera que estão reunidas as condições 

para a concretização do referido estudo que não se basearia apenas no aspeto ambiental, mas 

também económico e social e, bem assim, convidou a Assembleia Municipal a acompanhar a 

elaboração do referido estudo através da constituição de uma Comissão para o efeito, se assim 
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entenderem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que o grande evento cultural a promover conjuntamente, acordado na reunião com 

os agentes culturais do concelho seria realizado logo que houvessem condições para o efeito, 

afirmação que também tinha sido transmitida na referida reunião. Informou, ainda, que iria 

reunir novamente com os agentes culturais e lamentou que tivesse sido referido que o 

Município de Odemira não apoiava os agentes culturais, relembrando que Odemira tinha sido 

dos poucos concelhos que durante o Verão teve algumas iniciativas em todas as Freguesias. 

Afirmou que o Município de Odemira estava disponível para receber dos agentes culturais 

propostas para realização desse evento e de atividades que se coadunassem com a atual situação 

e que tivessem um plano de contingência, facto que também tinha sido mencionado na referida 

reunião. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Quanto ao regulamento de apoio à família informou que, de acordo com a 

legislação em vigor na altura e após auscultação dos serviços municipais, foi o documento que 

se pôde fazer, com critérios, por forma a minimizar o impacto da pandemia em situações de 

vulnerabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ----------  - o edifício do Lar de Estudantes de Odemira, no momento, estava a ser utilizado 

como Centro de Acolhimento no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19. --------  

 -----------  - o Mercado Municipal de Odemira já tinha uma proposta de estudo prévio para a 

sua requalificação e estavam a avaliar essa questão, reconhecendo que o processo estava 

atrasado. Disse, ainda, que a participação de munícipes nos Mercados quinzenais devia ser 

aferida junto do Vice-Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------   

 -----------  - em relação ao Programa Odemira Empreende, informou que no relatório presente à 

reunião da Câmara Municipal constava toda a informação relativa ao número de processos 

aprovados, quantos estavam ativos e quais as tipologias, pelo que solicitou ao Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal que fosse prestada essa informação.--------------------------------  
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 ------------  - a intervenção relativa à construção da rotunda de acesso ao Complexo Desportivo 

de Odemira e ao Intermarché, em Odemira, está inserida num concurso público, cujo valor 

obriga ao visto do Tribunal de Contas, pelo que antes de fevereiro do próximo ano não se 

previa o início dos trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - em relação à Declaração Politica dos eleitos da Coligação Democrática Unitária 

sobre a reposição das Freguesias, realçou a oportunidade de apresentação daquela matéria ser 

sempre próximo dos atos eleitorais, e relembrou que o podiam ter feito na altura quando houve 

condições no Governo para fazer aprovar a reposição das Freguesias, sob pena de não existir 

Governo, mas estranhamente nessa altura também não o fizeram. -------------------------------------  

 ------------  - quanto ao ponto de situação do Plano de Urbanização da AFIPR de Vila Nova de 

Milfontes, considerou que se trata de uma matéria que merece uma apresentação na Assembleia 

Municipal pela equipa da GeoAtributo (que se encontra a elaborar a proposta de Plano) e, para 

esse efeito, solicitou à Senhora Presidente da Assembleia Municipal que agendasse o assunto 

na próxima sessão deste Órgão. Quanto à construção ilegal na zona das Alpenduradas, referiu 

que “as pessoas quando não querem participar na resolução dos problemas e querem olhar só 

para o seu umbigo arriscam, porque foi anunciado em Vila Nova de Milfontes e todos ficaram a 

saber que estava a ser elaborado um plano e que existia uma fotografia aérea com as 

construções existentes à data”. Referiu, ainda, que não podia deixar de responsabilizar, 

também, os proprietários dos terrenos onde essa construção estava a ser feita, porque tinham a 

obrigação de controlar o que acontece nas suas propriedades, estando a situação a ser tratada 

pelo Setor Urbanístico e Jurídico do Município. ----------------------------------------------------------  

 ------------  - relativamente à recolha de resíduos sólidos urbanos no concelho, reiterou o facto 

de se tratar de uma situação complexa e informou que estavam a promover reuniões com as 

Juntas de Freguesia para melhorar o serviço, reconhecendo o trabalho e ajuda notável que estas 

estavam a prestar na recolha daqueles resíduos. Considerou, ainda, que a situação se devia, em 
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grande parte, à falta de civismo das pessoas na deposição dos resíduos, o que agrava a 

dificuldade de planeamento e gestão da recolha. ---------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto à questão apresentada pelos eleitos do Partido Social Democrata relativa à 

aquisição de imóveis pela Câmara Municipal, referiu que, nas respetivas atas do Município, 

constava explicitamente o propósito das respetivas aquisições, referindo que algumas se 

destinavam à criação de bolsas de estacionamento e outros equipamentos futuros. -----------------   

 -----------  - a remoção de amianto dos edifícios públicos estava a decorrer, designadamente no 

edifício da Fábrica do Miranda e já estavam previstas outras intervenções para a remoção de 

amianto no Mercado Municipal de Odemira e no edifício da Fábrica de Sabóia. Informou ainda 

que, no edifício da Escola Secundária de Odemira, já tinha sido retirado o amianto e no edifício 

dos Bombeiros Voluntários de Odemira, a Direção pretendia efetuar esse investimento e a 

Câmara Municipal disponibilizou-se para apoiar. --------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto à situação da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) do Brejinho, na 

Zambujeira do Mar, informou que o processo está dependente da Senhora Notária de Odemira 

fazer o registo do Loteamento, uma vez que já tinham sido ultrapassadas todas as 

condicionantes. Informou, ainda, que o concurso de execução das infraestruturas estava 

dependente da revisão do projeto acústico, prevendo-se para lançar em fevereiro do próximo 

ano. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - relativamente aos alojamentos de migrantes, informou que tinham sido notificados 

todos os empresários cujos alojamentos foram identificados na vistoria realizada pelas 

entidades, com vista a pedirem a adaptação das instalações ou removerem as mesmas e, até ao 

momento, apenas tinham sido entregues dois pedidos de adaptação na Direção-Geral da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Considerou, ainda, que tinha existido uma 

grande expetativa nos empresários agrícolas de que viesse a existir financiamento comunitário 

para a construção das Instalações de Alojamento Temporário Amoveis (IATA), porém a União 
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Europeia não estava a conceder esse apoio. ----------------------------------------------------------------  

 ------------  - referiu que as ações integradas no Plano Municipal para a Integração de Migrantes 

estavam a decorrer dentro das contingências exigidas de prevenção da pandemia Covid-19. -----  

 ------------   - o espólio do Eng.º Amaro da Costa estava a ser higienizado e estavam a avaliar o 

melhor local para ser colocado. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------  - quanto às avarias com os semáforos referidas pelo eleito do Bloco de Esquerda, 

informou que alguns equipamentos eram de responsabilidade municipal e outros eram da 

responsabilidade das Estrada Nacionais. Em relação aos primeiros o Setor de Rede Viária do 

Município de Odemira fazia a gestão desse procedimento junto da empresa que efetuava a 

reparação dos semáforos, após a comunicação das freguesias sobre essa necessidade. -------------  

 ------------ Em relação ao estado do Skate Parque em Odemira, o Senhor Vereador Pedro Ramos 

informou que durante o mês anterior tinha reunido com a empresa Academia de Patins, para 

efetuar o levantamento das condições daquele equipamento com vista à sua reparação. -----------  

 ------------ Interveio o Senhor Nuno Góis para esclarecer que não tinha criticado a falta de apoio 

prestado pela Câmara Municipal aos agentes culturais, referindo que a crítica era referente à 

posição do Estado. Informou, ainda, que a sua associação tinha enviado propostas de realização 

de atividades culturais ao Município de Odemira e não obteve qualquer resposta e, bem assim, 

referiu que, das treze Juntas de Freguesia do concelho, apenas duas tinham respondido à 

proposta enviada ----------------------------------------------------------------------------------------------- .  

 ----------- 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 

documentos apresentados, tendo-se obtido o seguinte resultado: ---------------------------------------  
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 ---------- 1. VOTO DE FELICITAÇÕES, apresentado pelos eleitos do Partido Social 

Democrata, foi aprovado por unanimidade, com dezanove 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 um 

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

 ---------- 2. VOTO DE SAUDAÇÃO, sobre o “Dia Internacional pela eliminação da violência 

contra as mulheres”, apresentado pelo eleito do Bloco de Esquerda, foi aprovado por 

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

favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 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 um membros da Assembleia Municipal. ---------  

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

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

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

 ---------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs a inclusão de 

mais um assunto na Ordem de Trabalho, cujo documento foi enviado pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira. Não havendo qualquer intervenção, foi deliberado por 

consenso incluir como ponto número dezanove do Período da Ordem do Dia o assunto: 

“Relatório de execução do Fundo Municipal de Emergência “Odemira Empreende+” e do 

Fundo de Emergência Municipal a Famílias “Odemira Apoia+”: apreciação”. ----------------------  

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

 ---------- Ponto um: 11ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 2ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 4ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 
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ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4ª 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: -----------------------------   

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 692 - 2020 - 11ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 2ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 4ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ---------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4676/2020, datada de 27 de novembro de 2020, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 11ª 

Modificação Orçamental - 2020: 2ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Receita, 4ª 

Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 4ª Alteração Modificativa ao Plano de 

Atividades Municipal (PAM) e 4ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI), que apresenta os seguintes valores: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA RECEITA: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 750.000,00 € (Setecentos e cinquenta mil euros). ---------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 2.171.500,00 € (Dois milhões cento e setenta e um mil e 

quinhentos euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 2.921.500,00 (Dois milhões novecentos e vinte e um mil e 

quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 249.000,00 € (Duzentos e quarenta e nove mil euros); ---------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 664.000,00 € (Seiscentos e sessenta e quatro mil euros). -------  

 ----------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: --------------------------------------------  
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 ---------- Inscrições/reforços: 1.269.000,00 € (Um milhão duzentos e sessenta e nove mil 

euros); --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 2.425.500.000,00 € (Dois milhões quatrocentos e vinte e 

cinco mil e quinhentos 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.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma 

abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco 

de Esquerda, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. --------  

 ---------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 33/2020 P - CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E AS 

FREGUESIAS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

no maço de documentos desta sessão: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 679 - 2020 - PROPOSTA N.º 33/2020 P - CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E AS 

FREGUESIAS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 33/2020 P, datada de 27/11/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 33/2020 P - Contratos InterAdministrativos de Cooperação entre a 
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Câmara Municipal e as Freguesias. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro e a Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ambas na 

sua atual redação, estabelecem respetivamente, a lei das finanças locais (LFL) e o regime 

jurídico das autarquias locais (RJAL), aprovando o estatuto das entidades intermunicipais, as 

regras da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, consagrando como atribuição das autarquias tudo o que diga respeito à 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, impondo novas 

competências para as Freguesias e para a Câmara Municipal, bem como as formas de 

Colaboração entre a Câmara Municipal e as Freguesias, determinando a formalização de 

Contratos de Execução entre estas entidades. -------------------------------------------------------------  

 ----------- A acrescer e alterar este quadro legal, que estabeleceu o modelo de financiamento das 

Autarquias Locais a partir de 2014 e regulou o atual regime de enquadramento da atuação das 

autarquias, assim como das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, a publicação 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, veio estabelecer o quadro de transferências de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, introduzindo 

profundas alterações no que concerne à transferência das competências aí expressamente 

referidas, a serem transferidas pelos municípios para as freguesias. -----------------------------------  

 ----------- Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a transferência 

de competências dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê que a câmara municipal e cada uma das juntas de 

freguesia deverão acordar uma proposta para a transferência de recursos para as freguesias, 

com vista ao exercício das competências previstas no seu n.º 1 do artigo 2.º, sendo este um 

processo em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim e, enquanto decorre a negociação relativa às transferências de competências 

previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, e de 
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outras entretanto já acordadas da Câmara Municipal para as Freguesias, mantêm-se em vigor os 

Contratos de Execução de Delegação de Competências, celebrados entre as Freguesias e a 

Câmara Municipal na concretização de algumas das competências desta última, bem como a 

assunção de colaboração e cooperação em matérias como o transporte de alunos com origem na 

área da Freguesia (da competência do Município). ------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, por forma a continuar a servir cabalmente e em proximidade as solicitações 

básicas dos munícipes foram estabelecidos modelos de colaboração legalmente previstos entre 

a Câmara e as Freguesias, contribuindo esta medida descentralizadora para a consolidação da 

democracia participada, beneficiando as populações, sendo este modelo acompanhado dos 

meios necessários ao seu adequado exercício, num quadro de exigente utilização e 

racionalização dos recursos financeiros, para um maior rigor e eficácia da sua gestão, de forma 

a ser dado cumprimento integral aos princípios gerais da boa conservação e manutenção do 

património público, prossecução do interesse público e da legalidade. -------------------------------  

 ---------- Por outro lado, resulta inequivocamente do articulado da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que o legislador pretendeu reforçar o aumento da eficiência da gestão dos recursos e 

de ganhos de eficácia, visando também a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção 

da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-geracional, o reforço da qualidade dos 

serviços prestados às populações, a promoção da racionalização dos recursos disponíveis e o 

reforço da articulação entre os diversos níveis da administração pública.  ---------------------------  

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

 ----------  - Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre 

todos os órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; ------------------  

 ----------  - Num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar os meios disponíveis, 

num quadro de co-responsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 
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atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com 

que todos os dias as autarquias locais são confrontadas, e que as atribuições dos municípios 

podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos municipais estabeleçam modelos 

de cooperação em domínios dos interesses próprios das populações destas, nomeadamente no 

âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; --  

 -----------  - O exigente quadro de competências (próprias e delegadas) exercido pelas 

Freguesias, entende-se necessário de forma extraordinária e pontual, proceder ao reforço das 

Formas de Colaboração e Apoio às Freguesias do Concelho de Odemira, tendo como objetivo 

dotar estas de condições para o cabal exercício de tais competências. ---------------------------------  

 ----------- Neste contexto, mostra-se inequívoco o interesse público que o Município de Odemira 

apoie e coopere com as Freguesias, através da concessão de apoios de forma criteriosa, 

transparente e equitativa possível, em matérias gerais e específicas, como são os casos mais 

invocados em reuniões realizadas com todas as 13 juntas de freguesia, destacando-se; ------------  

 -----------  - Manutenção e Controlo de Vegetação de Passeios e Outras Vias locais: ----------------  

 ----------- As Freguesias do concelho de Odemira manifestam preocupação com a extrema 

dificuldade que estão a sentir na Manutenção/Controlo de Vegetação em espaços públicos, vias 

pedonais e outros caminhos nas suas freguesias, devido ao crescimento das áreas destes espaços 

e vias nas freguesias e à dificuldade de operação sentida desde que foi decidido eliminar a 

aplicação do Glifosato, prática que era usual e de fácil aplicação. -------------------------------------  

 ----------- Os Apoios assumidos pela Câmara Municipal às Freguesias podem e devem ter por 

objetivo a colaboração da Câmara em competências da Freguesia transferindo-se da Câmara 

Municipal os meios materiais ou financeiros adequados à garantia da prestação de serviços de 

interesse público na área do concelho. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, e atenta a continuada necessidade de controlo de vegetação e limpeza 

de espaços públicos, passeios e vias em geral, erradicando a aplicação de produtos químicos 
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nestas ações em todas as freguesias, urge assegurar meios mecânicos alternativos que permitam 

às freguesias realizar tais tarefas de forma segura e permanente.  -------------------------------------  

 ---------- Analisada e ponderada a situação, foi proposto o apoio até ao final de 2020, de 90% 

do valor de aquisição de máquina de controlo de vegetação em passeios e outras vias 

municipais, até ao limite máximo de 4.500 euros/por Freguesia. --------------------------------------  

 ----------  - Transporte de Alunos: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As Freguesias do concelho de Odemira manifestam preocupação com o desgaste 

anormalmente acelerado das viaturas utilizadas no transporte de alunos na área da sua 

freguesia, no âmbito da competência municipal exercida por estas ao abrigo do Contrato Inter-

Administrativo vigente entre o Município de Odemira e as Freguesias. Esta situação é 

claramente agravada pela situação de desgaste de alguns caminhos em terra-batida nas áreas 

rurais e pelos limites de idade (8 anos) das viaturas autorizadas no transporte de crianças. Note-

se que as Freguesias promovem os transportes escolares com origem nas suas freguesias, 

referentes aos vários níveis de ensino, em circuitos especiais ou normais e em complemento aos 

efetuados pela Câmara.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, e atenta a necessidade fundamental de garantir em segurança e 

conforto o transporte dos nossos alunos, consideram urgente a necessidade de um apoio 

extraordinário do Município às Freguesias para que estas possam promover a aquisição de 

novas viaturas. Analisada e ponderada a situação, foi proposto o apoio até ao final de 2020, de 

80% do valor de aquisição de uma nova viatura, até ao limite máximo de 30 mil euros/por 

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

 ---------- As presentes propostas foram, sujeitas a audiência dos interessados através da prévia 

audição em reunião efetuada em 10/09/2020, entre o executivo da Câmara Municipal e os 13 

Presidentes de Junta de Freguesia, nos termos do Código de Procedimento Administrativo em 

vigor, e confirmadas por e-mail em 25/11/2020. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Neste contexto, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do 

disposto no artigo 120.º e nas alíneas m) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, que esta Delibere aprovar a celebração de Contratos Inter-

Administrativos de Colaboração entre as Freguesia do Concelho de Odemira e a Câmara 

Municipal com vista à otimização de recursos e prossecução do interesse público na Execução 

das competências em apreço, os quais se regerão pela minuta Anexa à presente proposta, e bem 

assim, Aprovar a remessa do assunto à Assembleia Municipal nos termos e para os efeitos da 

alínea j) e k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------  

 ----------- Odemira 27 de Novembro de 2020 --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

termos propostos. Mais deliberou, por unanimidade, autorizar o uso das viaturas a adquirir em 

atividades de educação, desporto, cultura, social e recreio em geral.” ---------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que solicitou 

esclarecimentos sobre o montante do apoio a atribuir, uma vez que, na proposta, constava a 

atribuição do apoio para aquisição de máquina de controlo de vegetação em passeios e outras 

vias municipais e para aquisição de nova viatura de transporte de alunos, nas percentagens de 

noventa por cento e oitenta por cento, até ao limite máximo de quatro mil e quinhentos euros e 

de trinta mil euros, respetivamente. Porém, no Contrato Administrativo e no respetivo Anexo, 

não vinham refletidas as referidas percentagens. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que os valores 

constantes naquela proposta refletiam os orçamentos previamente solicitados, bem como a 
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consulta de alguns processos de aquisição efetuados pelo Município de Odemira. Informou, 

ainda, que o valor de quatro mil e quinhentos euros correspondia a noventa por cento do valor 

da aquisição da máquina e o valor de trinta mil euros era referente a oitenta por cento do valor 

de aquisição da viatura, pelo que o valor total a transferir para as Juntas de Freguesia seria 

trinta e quatro mil e quinhentos euros. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face à explicação do Senhor Presidente da Câmara Municipal, a Senhora Presidente 

da Assembleia Municipal considerou que na Segunda Cláusula do Contrato Interadministrativo 

devia constar o referido valor global a transferir.---------------------------------------------------------   

 ---------- Não havendo mais intervenções, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: PROPOSTA N.º 32/2020 P - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA 

COGESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 678 - 2020 - PROPOSTA N.º 32/2020 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO 

DOMÍNIO DA COGESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS ----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 32/2020 P, datada de 25/11/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta n.º 32/2020 P - Processo de descentralização administrativa de 

Transferência de competências no domínio da Cogestão das Áreas Protegidas.---------------------  
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 ----------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas setoriais. -------  

 ----------- Em 21 de Agosto de 2019 foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei n.º 

116/2019, que define o modelo de cogestão das áreas protegidas, incluindo as de âmbito 

nacional como é o caso do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), prevendo nestes casos a intervenção dos Municípios das respetivas áreas. ------------  

 ----------- Face aos prazos previstos na lei e urgência do assunto, em 27/09/2019, a Assembleia 

Municipal deliberou a não assunção das transferências de competências previstas no Decreto-

Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, para os anos de 2019 e 2020, com base nos fundamentos 

presentes na proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal a este órgão, tendo 

sido deliberado, por unanimidade, que “Entendemos, que o Decreto-Lei em causa, deverá ser 

alvo de um aprofundamento e revisão, de maneira a tornar a intervenção das autarquias com 

mais amplitude, mais responsabilidade, mas também mais poder de decisão e previsão de 

recursos a afetar.”, e remetida esta decisão à Direção Geral das Autarquias Locais, em tempo 

útil previsto no diploma legal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 03/10/2019, sob proposta do Presidente, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade concordar e ratificar a proposta aprovada pela Assembleia Municipal, nos 

mesmos termos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em sequência à deliberação dos órgãos municipais a matéria foi analisada e debatida 

no XXIV Congresso na ANMP realizado em final de Novembro 2019, que decorreu em Vila 

Real, e posteriormente, em 20/01/2020, em reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, Dr. João 

Pedro Matos Fernandes e o Sr. Secretário de Estado do Ordenamento, Dr. João Paulo Catarino, 

tendo sido assumido pelo Sr. Ministro a disponibilização de recursos financeiros a partir de 

2021, através do Fundo Ambiental, destinados à contratação de um técnico superior para 
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coadjuvar a comissão de cogestão em cada uma das áreas protegidas, em candidatura a 

apresentar por um dos municípios integrante da mesma, após a assunção de competências de 

todos até ao final de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em Julho de 2020, reuniram os Presidentes das Câmaras Municipais do PNSACV, em 

Aljezur, para análise de várias matérias relativas ao território da área do Parque, tendo decidido 

por um pedido de reunião à tutela do ambiente e da área protegida. ----------------------------------  

 ---------- Em 27/10/2020, reuniram em Aljezur os presidentes das Câmaras Municipais do 

PNSACV, com o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do 

Ordenamento do Território, Dr. João Paulo Catarino, o Secretário de Estado da 

Descentralização e Administração Local, Dr. Jorge Botelho, o Presidente do ICNF, Dr. Nuno 

Banza, e o Diretor Regional da Conservação da Natureza e Florestas, Dr. Castelão Rodrigues, 

tendo sido cabalmente esclarecidas todas as dúvidas sobre o modelo e o limite das 

competências e acordado o calendário de assunção da Cogestão pelos municípios, bem como a 

sua comunicação superiormente e a garantia de 30 mil euros do Fundo Ambiental para a 

Cogestão do PNSACV nos próximos 3 anos (2021-2023), sem prejuízo de outras candidaturas 

e/ou iniciativas nesse período. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Note-se, que o Artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 116/2019, dispõe; ----------------------------  

 ---------- “Modelo de gestão para as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas ----  

 ---------- 1 — Nas áreas protegidas de âmbito nacional deve ser adotado o modelo de cogestão 

estabelecido no presente decreto-lei, ate´ ao dia 1 de janeiro de 2021.  -------------------------------  

 ---------- 2 — Os municípios cujo território integra uma área protegida de âmbito nacional 

podem propor a todo o tempo ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 

(ICNF, I. P.), a concretização do modelo de cogestão nesse território.  -------------------------------  

 ---------- 3 — Quando o conjunto de municípios abrangidos por uma área protegida de âmbito 

nacional proponha junto do ICNF, I. P., a adoção do modelo de cogestão, devem ser 
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promovidas as diligências para a sua concretização, em prazo não superior a 120 dias.”  ----------  

 ----------- Assim, e Considerando; ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A posição assumida em 2019 pelos Municípios de Aljezur, Odemira, Sines e Vila 

do Bispo e comunicada superiormente; --------------------------------------------------------------------  

 -----------  - O trabalho desenvolvido em reuniões entre a ANMP, os municípios e a tutela; -------  

 -----------  - A clarificação entretanto obtida sobre o âmbito das competências a transferir em 

matéria de Cogestão, ficando claro que não é da competência da Comissão de Cogestão nem 

dos órgãos municipais e intermunicipais; “a prática de atos reservados por lei ou regulamento 

a` autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade, nomeadamente a 

prática de atos permissivos relativos a atividades condicionadas nas áreas protegidas”, 

conforme dispõe o n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 116/2019; -----------------------------------  

 -----------  - A oportunidade entretanto criada de financiamento pelo Fundo Ambiental de um 

técnico superior a afetar em exclusivo à Cogestão do PNSACV; --------------------------------------  

 -----------  - A situação atual na gestão do PNSACV; -----------------------------------------------------  

 ----------- Entendem os municípios do PNSACV, que estão criadas as condições mínimas 

necessárias para a assunção de competências em matéria de Cogestão, apesar de continuarmos 

a considerar que o Decreto-Lei em causa deverá ser alvo de revisão, devendo aclarar e ampliar 

a intervenção das autarquias, e dos recursos a afetar na Cogestão do Parque Natural. --------------   

 ----------- Nestes termos; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor a assunção das transferências de competências relativas ao 

modelo de cogestão previstas no Decreto-Lei nº 116/2019, de 21 de agosto, ao coletivo da 

Câmara Municipal para apreciação e deliberação, devendo o assunto ser remetido à próxima 

Assembleia Municipal igualmente para apreciação e deliberação, nos termos do disposto nos 

n.º 1 e 3 do artigo 4.º do referido diploma conjugado com a aliena c) do artigo 20.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, para posterior informação da decisão tomada ao Instituto de 
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Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. e Direção Geral das Autarquias Locais, em 

tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 25 de Novembro de 2020 -------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.” -------------------------------------------------  

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

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

pela Coligação Democrática Unitária. Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária 

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

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente a este assunto consideramos que apesar do esforço levado a cabo pelos 

Municípios que têm território integrante na área do PNSACV, quer em reuniões entre os 

respetivos Presidentes de Câmaras, quer com a tutela, em que esta, apesar de assumir o 

compromisso de disponibilização de verbas através do Fundo Ambiental a partir do ano 2021, é 

nosso entender que não será a contratação de um técnico superior para coadjuvar a comissão de 

cogestão que irá alterar a situação em que foi remetida o PNSACV. ---------------------------------  

 ---------- A CDU mantem a sua posição e vota contra esta proposta, uma vez que consideramos 

que não houve alterações aos pressupostos que levaram à tomada de posição unanime, em 

reunião da Assembleia Municipal datada de 27/09/2019, posição esta que está bem patente 

nesta proposta quando indica que “…continuarmos a considerar que o Decreto-Lei em causa 

deverá ser alvo de revisão, devendo aclarar e ampliar a intervenção das autarquias, e dos 

recursos a afetar na cogestão do Parque Natural, …”. ---------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 02 de Dezembro de 2020 -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os Eleitos da CDU”. -------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, 

tendo sido deliberado por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, uma abstenção dos membros eleitos 

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

Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal, 

aprovar a proposta da Câmara Municipal de assunção das transferências de competências 

relativas ao modelo de cogestão. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -----------------------------   

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0597-2020 - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA O 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 6/2020 V-DSL, datada de 02 de novembro 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 
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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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, o Decreto-Lei nº 21/2019, de 20 de janeiro, procede ao reforço das 

áreas que anteriormente foram descentralizadas para os Municípios e atribui novas 

competências, organizando num único diploma legal as competências das autarquias locais e 

entidades intermunicipais nas vertentes de planeamento, investimento e gestão no domínio da 

Educação e regulando o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação. Mais 

determina que os Municípios que não quisessem aceitar estas competências no ano de 2019, 

comunicariam à Direção-Geral das Autarquias Locais esse facto, após deliberação dos 

respetivos órgãos deliberativos. Assim e por deliberação de Câmara, de 21 de março de 2019, e 

consequente deliberação da Assembleia Municipal, de 28 de março de 2019, os órgãos 

autárquicos aprovaram a não-aceitação a transferência das competências no ano de 2019. -------  

 ---------- Tendo em conta esta não assunção das transferências de competências previstas no 

Decreto – Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro para o ano de 2019, e considerando a necessidade 

de, cumprindo com o disposto na alínea a) e b) do nº 2 do Artigo 4º da Lei n.º 50/2018, de 16 

de agosto, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendessem a 

transferência das competências no ano de 2020, comunicarem esse facto à Direção-Geral das 

Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, consideraram estes 

órgãos autárquicos continuar não estarem reunidas as condições para a aceitação da 

transferência de competências na área da Educação para o ano de 2020. As deliberações 

aconteceram respetivamente, na reunião de Câmara Municipal de 19.06.2020 e na sessão de 

Assembleia Municipal de 28.06.2019. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Publicado em 12 de Agosto, o Decreto-lei nº 56/2020, vem novamente prorrogar o 

prazo de transferência das competências para as autarquias locais e entidades supramunicipais 
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nos domínios da Educação e da Saúde, considerando que, no limite, estas serão transferidas em 

março de 2022, mas sem prejuízo dos Municípios que ainda não tenham aceite as competências 

e que não o pretendam fazer até 2021, o comuniquem à Direção-Geral das Autarquias Locais, 

no limite até 31.12.2020, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos. -------------------  

 ----------- A decisão de aceitação das competências na área da Educação, implica uma assunção 

consciente e planeada do exercício destas novas atribuições, atendendo ao número de 

comunidades educativas existentes no concelho, à extensão deste território, à necessidade de 

avaliar os encargos e as responsabilidades a assumir e bem assim, à exigência de se ajustar os 

serviços municipais ao desafio de incorporar na sua missão um leque tão alargado de áreas de 

intervenção que se irão refletir, de forma transversal, em várias Divisões e respetivos setores da 

Estrutura Orgânica da autarquia. Para além disso, importa negociar com a tutela os 

correspondentes valores financeiros a conceder ao Município de Odemira, processo ainda não 

iniciado.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No inicio de 2020, foi constituído um grupo de trabalho interno para preparar a 

assunção destas competências, permitindo a definição da estratégica e a restruturação interna 

que se impõem face ao desafio e dimensão do mesmo. O trabalho iniciado de avaliação e 

estudo dos possíveis modelos de implementação e atuação nas diversas áreas previstas, não se 

concluiu com o advento da pandemia COVID-19 e, muito menos, permitiu tirar as suficientes 

conclusões e intenções que sirvam de base ao trabalho com os Diretores dos Agrupamentos de 

Escolas que se juntariam ao processo no final do primeiro semestre de 2020, intenção que 

também não chegou a concretizar-se. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, tendo em consideração o enquadramento efetuado e nos termos do disposto no 

Decreto-Lei nº 56/2020, publicado em 12 de Agosto, diploma este que procede à terceira 

alteração ao Decreto -Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, e à segunda alteração ao Decreto -Lei 

n.º 23/2019, de 30 de janeiro, tenho a honra de propor à Excelentíssima Câmara Municipal de 
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Odemira que aprecie e delibere, com remessa posterior do assunto à Assembleia Municipal 

para idênticos efeitos, a presente proposta consubstanciada na não assunção das transferências 

de competências na área da Educação para o ano de 2021, conforme previstas no Decreto-Lei 

nº 21/2019, de 30 de janeiro, para posterior informação à Direção-Geral das Autarquias Locais, 

em tempo útil (31.12.2020). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 02.11.2020 --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por delegação de competências, -----------------------------------------------------------------  

 ---------- (Despacho n.º 2096-A/2019) ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Dra. Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís". -----------------------------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Francisco Martins enalteceu o facto de ter sido constituído um grupo de 

trabalho que irá preparar a assunção das competências. Relembrou também que, desde o início 

do debate daquele tema, perceberam que as verbas a transferir para a assunção daquelas 

competências eram manifestamente insuficientes. Nessa conformidade, considerou que, com o 

trabalho que está a ser efetuado pelo referido Grupo de Trabalho, já existiriam condições para, 

junto da Tutela, procurar negociar novos valores com vista a se efetuar um processo de 

transferência de competências, numa área tão exigente, de acordo com as necessidades do 

concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que relembrou que, há um ano atrás, quando 

aquele assunto foi apreciado pela Assembleia Municipal, tinha referido que entendiam a 

explicação dada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de não estarem reunidas as 

condições para poderem assumir a responsabilidade da transferência daquela competência. 

Acrescentou que também tinham ficado a entender que haveria necessidade de se efetuar a 
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adaptação dos serviços e a criação das condições humanas e financeiras para o Município de 

Odemira receber uma competência numa área tão exigente, como é a Educação. No entanto, 

passado um ano sobre o início daquele debate, desconheciam que avanços tinham existido e 

não existiam garantias que até ao ano de dois mil e vinte e dois houvesse acordo nas verbas a 

transferir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, questionou se existia algum valor definido para fazer face às 

necessidades deste setor e se esse valor se destinava apenas a instalações ou também era 

referente à aquisição de equipamento didático e mobiliário específico. -------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que solicitou informações sobre o ponto de 

situação do recrutamento de novos assistentes operacionais e questionou se, ao nível dos 

recursos humanos, estavam criadas condições para aceitar a transferência daquela competência.  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que, no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), estava a ser efetuado um estudo 

relativo ao processo de transferência de competências em curso para os municípios, estando a 

ser analisadas as cerca de vinte áreas contempladas, aguardando-se o envio do relatório 

preliminar que será desenvolvido por uma empresa de consultadoria contratada pela CIMAL 

para o efeito. O referido trabalho tem por objetivo a caraterização do território e a elaboração 

de uma base de dados, com vista à projeção das necessidades de cada município em cada área 

objeto da transferência de competência, para ser apresentado à Tutela. Informou ainda que este 

trabalho está a ser acompanhado pela Vereadora Deolinda Seno Luís, em representação do 

Município de Odemira e que, posteriormente, seria dado conhecimento do mesmo aos Órgãos 

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

 ----------- Por último, informou que o concurso para recrutamento de assistentes operacionais 

estava a decorrer e, apesar de ter sofrido um ligeiro atraso devido às condicionantes impostas 

pela pandemia provocada pelo Covid-19, pretendem efetuar as contratações necessárias durante 
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o próximo ano, antes do início do novo ano letivo. Referiu, ainda, que estão a  articular com os 

cinco Agrupamentos de Escolas as questões relacionadas com a contratação das refeições 

escolares, do material de escritório, do serviço de limpeza, entre outras e, bem assim, aferir das 

implicações que estas ações irão ter nos serviços do próprio Município. -----------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, tendo 

sido deliberado por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

Municipal, aprovar a proposta da Câmara Municipal de não assunção das transferências de 

competências na área da Educação para o ano de dois mil e vinte e um. -----------------------------  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA N.º 7/2020 V-DSL – RENDAS COMERCIAIS EM 

PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 (2.º SEMESTRE DO ANO DE 2020): Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0609-2020 - PROPOSTA N.º 7/2020 V-DSL - RENDAS 

COMERCIAIS EM PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19 (2º SEMESTRE DO ANO DE 2020)  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 7/2020 V-DSL, datada de 03 de novembro de 2020, 

proveniente do Gabinete da Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que seguidamente se 

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

 ---------- "A Pandemia COVID-19, com efeitos em Portugal desde Março de 2020, acarretou 

um conjunto de consequências que, para além das questões sanitárias, acarretou debilidades e 

dificuldades no tecido económico e social, com impactos substanciais nas dinâmicas 

empresariais e familiares. Na verdade, muitas famílias e empresas perderam rendimento a 

níveis nunca antes atingidos, as instituições humanitárias e sociais enfrentam novas 
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dificuldades e carências, sendo já evidente a crise económica e social de contornos ainda 

imprevisíveis que urge minimizar, mobilizando todas as energias nacionais, regionais e locais, 

com medidas de exceção, algumas já anunciadas pelo Governo e outras que se entendem dever 

ser tomadas localmente e que importa ir avaliando e ajustando, criando medidas que atenuem 

estes efeitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira não pode excluir-se do esforço nacional que está a 

ser levado a efeito para contrariar os efeitos desta crise, tendo vindo a criar medidas de apoio 

que garantam, dentro do possível, a manutenção do emprego e do poder de compra, 

favorecendo por esta via a estabilidade possível no rendimento das famílias e na manutenção de 

postos de trabalho. Também a nível económico e atendendo as vulnerabilidades que se 

anunciam, importa garantir a possível estabilidade aos arrendatários, tanto ao nível do negócio 

como no rendimento das respetivas famílias. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, considerando a situação pandémica e suas consequências económicas e sociais 

que estamos a viver, o Município de Odemira, de uma forma responsável, consensualizou um 

conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias, às instituições, às empresas e ao 

emprego que foram aprovadas em reunião de Câmara de 03 de abril de 2020, sendo uma delas a 

isenção do pagamento das rendas comerciais no período compreendido entre 01.04.2020 e 

30.06.2020.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o advento anunciado de uma segunda vaga da pandemia, anunciam-se as 

dificuldades já conhecidos no segundo trimestre do ano, prevendo-se a diminuição do consumo 

das famílias com repercussões imediatas nas atividades comerciais, pelo que importa continuar 

a criar mecanismos locais que, à escala da autarquia e das suas competências, atenuem os 

impactos já visíveis e que se receiam ver acrescidos. ----------------------------------------------------  

 ----------- Assim e considerando: -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a aprovação da Proposta n.º 8/2020 P –Medidas Municipais de Apoio às Famílias, 
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às Instituições, às Empresas e ao Emprego na Resposta ao Estado de Emergência devido à 

COVID-19 que, no Ponto 6, determina “ a isenção do pagamento de rendas de todos os 

estabelecimentos comerciais, quiosques, bancas do mercado municipal e outros similares, bem 

como no âmbito dos contratos celebrados no Ninho de Empresas, entre 1 de março e 30 de 

junho…” .; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - que todas as matérias que envolvem a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações constituem atribuições das respetivas autarquias locais, em função da 

natureza abrangente do regime contido nos art.ºs 2º, 7º e 23º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), com destaque para a Saúde, 

a Ação Social, a Proteção Civil, e o Desenvolvimento Local, atendendo à inerente realização 

individual e coletiva dos munícipes; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - que importa dar continuidade à politica de incentivos que a Câmara Municipal de 

Odemira tem vindo a implementar,  com vista a minorar os impactos desta pandemia no tecido 

empresarial do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Excelentíssima Câmara Municipal que aprecie e delibere a 

presente proposta que se substancia na cobrança de apenas 50% do valor das rendas relativas a 

espaços municipais arrendados por esta autarquia (estabelecimentos comerciais, quiosques, 

bancas do mercado municipal e outos similares, incluindo os contratos celebrados no Ninho de 

Empresas), até 31.12.2020. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 03.11.2020 --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por delegação de competências, -----------------------------------------------------------------  

 ---------- (Despacho n.º 2096-A/2019) ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora do Pelouro de Património, --------------------------------------------------------  

 ---------- Dra. Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís". ------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 
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termos propostos. Mais deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal 

para apreciação e deliberação.” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com vinte 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO DE 2020-21: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta sessão, para apreciação e autorização do compromisso plurianual: --------------  

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0572-2020 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO DE 

2020/21 -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3683-2020, datada de 06 de outubro, elaborada pela 

Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que no âmbito das competências 

dos Municípios ao nível da Educação e de acordo com o Decreto-Lei n.º 299/84, de 05 de 

setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 176/2012, de 02 de agosto, no 

seu artigo 3.º “O transporte escolar é gratuito até ao final do 3.º ciclo do ensino básico nas 

condições estabelecidas no artigo anterior, bem como para os estudantes com necessidades 

educativas especiais que frequentam o ensino básico e secundário.” ----------------------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra que o Município de Odemira decidiu pagar na sua 

totalidade os passes escolares aos alunos do ensino secundário, que para o ano letivo de 2020/ 

2021 prevê que o valor a pagar à Rodoviária do Alentejo, a única concessionária de transportes 

rodoviários regular de passageiros que opera no concelho de Odemira, seja de 540.000,00€ 

(quinhentos e quarenta mil euros) aproximadamente, conforme quadro anexo à referida 
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informação, para o transporte dos alunos das Escolas EB 2,3 de Colos, EB 2,3 Damião de 

Odemira, EB 2,3 Sabóia, EB 2,3 de S. Teotónio, Colégio de Nossa Senhora da Graça de 

Milfontes, Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves – Odemira e Escola Profissional 

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

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação e remessa à Assembleia Municipal para os 

mesmos efeitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, com a remessa à Assembleia Municipal para os mesmos efeitos.” --------------  

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

 ---------- Antes de se passar para o tratamento do ponto seguinte, os Senhores Pedro Almeida e 

Pedro Paleta, eleitos pelo Partido Socialista, declararam impedimento por pertencerem a 

Associações que constavam da lista em causa, não podendo participar na apreciação e 

deliberação, o qual foi aceite, tendo ambos saído de sala. ----------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 2020-2021 – LISTA 

DEFINITIVA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

no maço de documentos desta sessão, para apreciação e autorização do compromisso 

plurianual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “12 - ASSUNTO N.º 0616-2020 - PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 

2020/2021: LISTA DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4056, datada de 23 de outubro de 2020, proveniente da 
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Divisão de Desenvolvimento Sócio-cultural, na qual consta que na sequência da análise das 

candidaturas apresentadas no âmbito dos Prémios de Atividade Desportiva, a Câmara 

Municipal em reunião realizada em 20/08/2020, deliberou, por unanimidade, aprovar a lista 

provisória dos apoios a atribuir para a época desportiva 2020/2021. ----------------------------------  

 ----------- De acordo com o Regulamento de Apoio aos Prémios de Atividade Desportiva, a 

Lista Provisória dos apoios a atribuir foi publicitada através do Edital n.º 81/2020, datado de 10 

de setembro, para efeitos de reclamação. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- No decorrer do período de audiência prévia, não houve registo de qualquer 

reclamação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, face ao período pandémico que o país atravessa e com o aumento de 

número de casos de COVID-19, o Sabóia Atlético Clube e o Sporting Clube Santaclarense 

desistiram da competição regular, nomeadamente da participação no campeonato Distrital da 

Segunda Divisão da Associação de Futebol de Beja. -----------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o ponto 17, da orientação n.º 36/2020, de 25 de agosto, emanado pela 

Direção geral de Saúde, relativo às competições desportivas, só é permitido o contexto 

competitivo de modalidades coletivas (nomeadamente futebol, andebol, basquetebol, voleibol, 

futsal) aos escalões séniores. Desta forma, nas referidas modalidades coletivas ainda não é 

permitido a realização de competições desportivas federadas nos vários escalões de formação. 

Ainda de acordo com a mesma orientação são apenas consideradas a retoma de atividades 

desportivas enquadradas por federações desportivas com estatuto de utilidade pública 

desportiva, o que exclui o desporto promovido pelo INATEL. -----------------------------------------  

 ----------- Assim, propõe-se que as verbas no valor de 77.000,00 € (setenta e sete mil euros), 

correspondentes às atividades acima referidas e que constam do quadro anexo à informação 

(Modalidades de carater competitivo/federado) só sejam atribuídas mediante o início das 

referidas competições.-----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o Regulamento de atribuição de 

Prémios de Atividade Desportiva a aprovação da Listas Definitiva dos apoios a conceder para a 

época desportiva 2020/2021, as quais totalizam o valor de 179.250,00€. ----------------------------  

 ---------- Tendo em conta a omissão do Regulamento quanto às datas dos pagamentos dos 

apoios financeiros e a época de incerteza quanto ao início de algumas competições, prevê-se no 

que concerne às modalidades de carater competitivo federado atribuir 29.625,00€ em 2020 e os 

restantes 106.625,00€ em 2021. Propõe-se ainda o pagamento das Medidas Melhor 

Associativismo no valor de 43.000,00 € em 2021. -------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua atual redação, propõe-se que o assunto seja remetido à Assembleia Municipal 

para autorização do compromisso plurianual. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda a aprovação da minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo para a época 2020/2021, a celebrar com cada entidade e, bem assim, que sejam 

concedidos plenos poderes ao Senhor Vereador Pedro Ramos para outorgar os mesmos, em 

nome representação do Município. -------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que, referindo-se aos apoios constantes da 

Medida “Melhor Associativismo”, questionou acerca da atribuição da verba no valor de 

quarenta e três mil euros, mais precisamente se a mesma estava totalmente dependente do 

quadro de incertezas quanto ao início da competição, uma vez que parte daquele valor era 

destinado ao “apetrechamento de apoio ao treino”. ------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal informando que o período 

pandémico não impedia a atribuição da verba destinada a investimento, e que apenas a 
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realização de atividades estavam sujeitas a condicionantes que iriam interferir com os apoios a 

conceder. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

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

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

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

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

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voltaram a entrar na sala os Senhores Pedro Almeida e Pedro Paleta. ---------------------  

 ----------- Ponto oito: EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE VILA 

NOVA DE MILFONTES - ZONA 1A: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e autorização do 

compromisso plurianual: --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0585-2020 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DE VILA NOVA DE MILFONTES - ZONA 1A: AUTORIZAÇÃO DO 

COMPROMISSO PLURIANUAL ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4022/2020, datada de 22 de outubro, proveniente da 

Divisão de Obras Municipais, onde consta que nos termos do art.º 3.º da Lei n.º 08/2012, de 21 

de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, os 

“compromissos” são assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade 

adjudicante, como por exemplo, outorga de contrato escrito ou emissão de nota de encomenda. 

“Compromissos plurianuais” constituem a obrigação de efetuar pagamentos em mais do que 

um ano económico. Criam obrigações acontecimentos que formalizem uma obrigação legal ou 

construtiva que obrigue a pagamentos, legalmente imposta por contrato ou outros.  ----------------  

 ----------- Nos termos do art.º 6.º da lei supracitada, a assunção de compromissos plurianuais 
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está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. O n.º 2 do art.º 8.º do Decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, estipula que independentemente da duração do contrato, se o 

montante não puder ser determinado totalmente no momento da outorga do contrato, a 

assunção de compromissos far-se-á pelo montante efetivamente a pagar no período 

determinável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo sido deliberado em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 11 

de maio de 2020, a aprovação do projeto de execução e a abertura de Procedimento de 

Concurso Público para a " Empreitada de Requalificação e Valorização de Vila Nova de 

Milfontes - Zona 1A ", com o preço base de 999.864,40 € (IVA não incluído), de acordo com a 

rúbrica 2020/I/20 do Plano Plurianual de Investimentos, procedeu-se à sua publicação no portal 

em uso pelo Município, tendo sido apresentadas duas propostas, das quais saiu vencedora a 

proposta apresentada pela empresa Rui & Candeias, Lda., no valor de 837.729,06€, tendo o 

relatório final de avaliação das propostas sido aprovado na reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no dia 01 de outubro de 2020. A obra em causa tem uma duração prevista 

de 240 dias, prevendo-se o escalonamento do investimento ao longo dos anos de 2020 e 2021 

de acordo com os seguintes valores: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Em 2020 prevê-se a execução de 1.000,00€, sem IVA, o que resultará na execução 

de 1.060,00€, incluindo o IVA; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Para 2021 prevê-se a execução de 836.729,06€, o que resultará na execução de 

886.932,80€, incluindo o IVA. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estando a ser elaborado o contrato de adjudicação da empreitada e estando previsto 

compromisso plurianual, propõe-se nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 

08/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a autorização 

prévia à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 
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termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove 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 um 

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

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

DE 2021: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 680 - 2020 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi presente a informação n.º 4661-2020/DGI, datada de 26 de novembro de 2020, a 

remeter o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2021, elaborado de 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), as regras 

previsionais previstas no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), na sua atual 

redação, mantidas em vigor pelo SNC-AP, e, a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 

redação, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de 36.660.000 euros (trinta e 

seis milhões seiscentos e sessenta mil euros). -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

pela Coligação Democrática Unitária. Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária 
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apresentaram a Declaração de Voto escrita que seguidamente se transcreve: ------------------------  

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A CDU vota contra este Orçamento e as Grandes Opções do Plano do Município de 

Odemira para o ano de 2021, uma vez que este espelha na íntegra as orientações do programa 

do Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tal como sucedeu com o orçamento anterior onde foi bem notório as enumeras 

alterações orçamentais com sucessivas alterações das rubricas, o que denota algum desnorte 

principalmente no âmbito dos investimentos que têm pecado por escassos. -------------------------  

 ---------- Mais uma vez se verifica a repetição de muitas intenções de projetos que há muito 

deviam ter sido resolvidos, nomeadamente na área da resolução das situações clandestinas dos 

planos de pormenor que tanta falta fazem, e na recuperação de imóveis degradados. --------------  

 ---------- Ao longo dos tempos, o Município de Odemira perdeu a capacidade de intervir em 

obras urgentes, como é o caso das requalificações e melhorias das nossas Estradas Municipais, 

quando que no passado não muito distante tal não acontecia porque existiam brigadas 

suficientes e competentes para o efeito. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estas razões que nos conduzem a este voto contra demonstram a ineficácia na 

resolução dos problemas que há muito afetam o povo do nosso Concelho. --------------------------  

 ---------- Odemira, 02 de Dezembro de 2020 -------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pela CDU”. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que, referindo-se ao balanço, considerou baixo o 

valor correspondente aos ativos não correntes. Nessa conformidade, e tendo em conta as atuais 

alterações para o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

(SNC-AP), perguntou que critério de mensuração tinha sido utilizado para avaliação daqueles 
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ativos, considerando que o momento era oportuno para terem um valor justo de todos os ativos 

não correntes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi informado pelo Chefe da Divisão de Gestão Interna do Município de Odemira que 

o SNC-AP obrigava a uma alteração ao balanço inicial e esse trabalho estava a ser efetuado, 

prevendo-se que fosse apresentado à Assembleia Municipal na primeira sessão ordinária do 

próximo ano. Informou, ainda, que, na avaliação dos ativos não correntes, a alteração do valor 

tinha a ver com as taxas de amortização e com os proveitos diferidos dos financiamentos 

comunitários que passavam a incorporar os fundos próprios. -------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal informando que tinha agendado 

previamente a reunião do direito de oposição com os representantes das forças políticas que 

apresentaram as respetivas propostas de contributo. Sobre estas, o senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Em relação às propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda informou que: --------  

 -----------  - a transmissão online das sessões da Assembleia Municipal: era um assunto que 

estava a ser debatido pelo próprio órgão; ------------------------------------------------------------------  

 -----------  - livros de fichas/ cadernos de atividades gratuitos para os alunos de todos os níveis 

de ensino: considerou que parte da proposta estava incorporada através do Orçamento de 

Estado e relembrou que, este ano, o Município de Odemira tinha atribuído o valor de vinte e 

cinco euros por aluno para aquisição de material escolar, verba que também estava prevista no 

presente Orçamento Municipal; -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - polos da Biblioteca Municipal: no momento não existiam condições para 

implementar esta proposta; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - campanha de sensibilização para o uso racional da água no Município de Odemira: 

estava já a ser desenvolvida e prevista mais ações no presente Orçamento Municipal; -------------  

 -----------  - análise de impacto ambiental da agricultura intensiva no concelho de Odemira: já 
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foi anteriormente informado na presente sessão que esta ação estava prevista, por via da 

concretização da proposta vencedora do Orçamento Participativo ou da verba acordada no 

âmbito do Grupo de Projeto do Mira garantida pelo Plano de Desenvolvimento Rural para 

aquele efeito; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - reforço da recolha de resíduos e aumento da lavagem dos contentores: mantiveram 

as três lavagens previstas, em vez das seis propostas, porque no momento não existiam 

condições técnicas e operacionais para se efetuar esse serviço; ----------------------------------------  

 ----------  - tarifa social da água: considera-se que este não era o momento para a sua atribuição 

e relembrou que, durante o corrente ano, o Município de Odemira já tinha apoiado com uma 

verba considerável através da redução do valor da fatura da água em cinquenta por cento, para 

além de outros apoios à família existentes no Município. Considerou, ainda, que esta proposta 

tinha de ser ponderada, designadamente no que se referia à sua interferência no consumo 

regrado da água; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - quanto à não aplicação de herbicidas: considerou que tinha sido dado um passo 

importante com a proposta de aquisição da máquina constante no Contrato Interadministrativo 

a celebrar com as Juntas de Freguesia, agendada no ponto dois da presente Ordem do Dia; ------  

 ---------- 2. Em relação às propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata, informou que 

algumas tinham um cariz que ultrapassava o próprio Orçamento Municipal e diziam respeito a 

ações que competiam ao Estado, dando como exemplo a melhoria da rede viária. -----------------  

 ----------  - quanto à proposta de instalação de sistemas automáticos de rega por gotejamento e 

de aplicações de painéis solares térmicos, referiu que continuam a efetuar um esforço para que 

gradualmente aquele sistema seja aplicado nos espaços verdes do concelho e, bem assim, 

referiu que existia verba no Orçamento Municipal para melhorar a eficiência energética nos 

edifícios municipais e nas escolas;--------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - referiu ainda que também têm vindo a investir na melhoria/ requalificação da rede 



-58- 

07-12-2020 

de espaços de lazer, dotando-os dos equipamentos fundamentais ao conforto e entretenimento 

dos seus utilizadores; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Candidatura ao Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis: estavam 

a tratar daquela matéria, bem como de contemplar as famílias numerosas no âmbito das 

despesas com a fatura da água; ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a publicação e estudos histórico-urbanísticos das vilas e freguesias do concelho, 

bem como a recuperação do património histórico aí existente: esta ação também tem vindo a 

ocorrer por via do investimento direto municipal com a aquisição de alguns edifícios nas zonas 

históricas, dando como exemplo os imóveis adquiridos na vila de Odemira, que, à exceção da 

“Casa do Arco”, estão a ser alvo de requalificação; ------------------------------------------------------  

 -----------  - implementação do parque industrial de Vila Nova de Milfontes: ele está 

contemplado na proposta de Plano de Urbanização da zona da Área de Fracionamento Ilegal da 

Propriedade Rústica (AFIPR) que se encontra em fase de elaboração; --------------------------------  

 -----------  - manutenção periódica dos espaços exteriores das Escolas: no presente Orçamento 

Municipal está prevista verba para a requalificação dos espaços exteriores nas Escolas de São 

Martinho das Amoreiras, Brunheiros, Relíquias e de São Teotónio, para além de estar em curso 

a intervenção do Centro Escolar de São Luís; -------------------------------------------------------------  

 -----------  - investimentos em ciclovias: está contemplado no Orçamento Municipal a 

elaboração dos projetos para as ciclovias entre a Boavista dos Pinheiros – Portelas, as 

Brunheiras – Vila Nova de Milfontes e São Miguel – Baiona, protocolados com o Estado; -------  

 -----------  - proposta de testes rápidos e gratuitos da Covid-19 a professores, alunos e 

funcionários das escolas e creches do concelho: esta verba não está contemplada no Orçamento 

Municipal porque a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio propôs aos Municípios 

de Odemira e de Aljezur a disponibilização desses testes. Esta situação está a ser avaliada com 

a Autoridade Local de Saúde; --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - revitalização do Mercado Municipal: está a ser avaliada a situação, existindo verba 

em orçamento para o efeito; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - revisão do Plano de Pormenor de Odemira: está em fase de contratação da equipa 

que irá proceder à revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, que será essencial para se 

poder efetuar a revisão do Plano de Pormenor de Odemira. --------------------------------------------  

 ---------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que, quanto à 

Receita, o Orçamento Municipal obteve um reforço das transferências do Estado de cerca de 

um milhão e meio de euros, por via da recuperação dos valores a que haviam sido perdidos até 

à data, no entanto, também registou um decréscimo considerável da receita proveniente do IRS, 

IMI e da taxa de resíduos sólidos urbanos que duplicou para o Município, mas não se refletiu 

na fatura das famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que considerou que o documento em apreciação 

se tratava do “Orçamento do Partido Socialista de Odemira”, porque apesar do Bloco de 

Esquerda ter apresentado um conjunto de propostas que poderiam contribuir para a melhoria do 

documento, não foram contempladas. Referiu, ainda, que se tratava de um orçamento típico do 

Partido Socialista onde os investimentos eram “empurrados” para o ano seguinte. -----------------  

 ----------  Relembrou as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, referindo que a não-

aceitação da proposta de transmissão online das sessões da Assembleia Municipal não tinha a 

ver com questões orçamentais, mas sim com a falta de vontade política do Executivo Municipal 

para a implementar. Quanto aos livros de fichas e cadernos de atividades, referiu que não tinha 

conhecimento que o valor atribuído durante o presente ano tivesse sido para aquele fim, mas 

que tivesse sido uma medida de apoio no âmbito da pandemia Covid-19. Quanto à proposta de 

elaboração do estudo de impacto ambiental, relembrou que a Proposta da Assembleia 

Municipal também tinha sido aprovada pelos membros eleitos pelo Partido Socialista, pelo que 

a sua não implementação por parte do Município de Odemira, também lhes afetaria. -------------  
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 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que ninguém estava 

a ignorar a Proposta da Assembleia Municipal relativa à elaboração do estudo de impacto 

ambiental, reafirmando que o mesmo está contemplado num projeto e tem o reforço de uma 

proposta do Orçamento Participativo, que poderá ser vencedor este ano. -----------------------------  

 ----------- Por último, referiu que só quem desconhece o que é um Orçamento Municipal pode 

dizer que os investimentos e as atividades deviam se esgotar num só ano, relembrando que 

existiam atividades/ investimentos que são plurianuais e isso não quer dizer que se está a 

“empurrar para a frente”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------- Ponto dez: PROPOSTA N.º 30/2020 P - SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA 

AGDA – ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. – 2020: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------  

 ----------- “7 - ASSUNTO N.º 0653-2020 - PROPOSTA N.º 30/2020 P - SUBSCRIÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL DA AGDA – ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. – 2020. ---------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 30/2020 P, datada de 17/11/2020, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 30/2020 P - Subscrição do capital social da AgdA – Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. - 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 18 de junho 2009, e na 

sessão da Assembleia Municipal de 30 de junho de 2009, foi aprovada a adesão do Município à 
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Parceria Público-Público do Sistema Plurimunicipal de Águas e Saneamento, em conjunto com 

vinte Municípios do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência desta decisão a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 

03 de setembro de 2009, e a Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada em 18 de 

setembro de 2009, aprovaram a integração do Município de Odemira na Associação de 

Municípios para o mesmo fim, designada de AMGAP. -------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito da parceria supra referida foi constituída a empresa AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo, SA, cuja constituição se reparte por 49% de capital social da AMGAP e 

51% da Adp – Águas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2015 foi aprovado pela Assembleia Intermunicipal da AMGAP, EIM o reforço de 

capital social da AgdA, S.A., com vista a reforçar os capitais próprios, pelos Municípios 

integrantes, a concretizar em 2017-2019-2021, nos termos constantes do Estudo de Viabilidade 

Económica e Financeira (EVEF) de 2015, anexo ao Contrato de Parceria e Contrato de Gestão 

do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAA), aprovado na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 20 de agosto de 2015, e na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 11 de setembro de 2015. --------------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira considerou que apenas em setembro de 2018 se reuniram as 

condições para proceder ao pagamento referente ao aumento do capital social, uma vez que os 

restantes Municípios já tinham procedido a esse pagamento pelo que, na reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada em 31 de outubro de 2018, e na sessão da Assembleia Municipal 

de 23 de novembro de 2018, foi aprovado o aumento de capital da AgdA, tendo o Município 

procedido à transferência do valor de 103.423,57€ em dezembro desse ano. ------------------------  

 ---------- No decurso do ano transato, o Conselho Executivo da AMGAP acordou com a Agda a 

divisão da subscrição do capital social remanescente por dois anos, referente a 2019 e 2020, em 

duas prestações anuais no valor de 23.009,54€ cada, tendo sido remetido a este Município o 
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respetivo documento de receita referente à primeira tranche da verba, foi paga a segunda 

prestação de 2018 e as do ano de 2019. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal a aprovação da 

transferência para a AMGAP do valor de 46.019,07€ (quarenta e seis mil e dezanove euros e 

sete cêntimos), para subscrição das prestações do capital social da Agda referente ao ano 2020, 

cujo aumento já foi aprovado, e, bem assim, em caso de aprovação da presente proposta, 

submete-la a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal. -------------------------------------  

 ----------- Odemira, 17 de novembro de 2020 --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------- . 

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e um voto a favor do 

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

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

 ----------- Ponto onze: PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO 

URBANA (ARU) DE SÃO TEOTÓNIO, DA ZAMBUJEIRA DO MAR E DE VILA NOVA 

DE MILFONTES: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0634-2020 - PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE 
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REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DE SÃO TEOTÓNIO, DA ZAMBUJEIRA DO MAR E DE 

VILA NOVA DE MILFONTES ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4381/2020, datada de 12 de novembro de 2020, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, na qual se propõe, em conformidade com o Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, que sejam delimitadas as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de São Teotónio, da 

Zambujeira do Mar e de Vila Nova de Milfontes, de acordo com as respetivas propostas de 

delimitação anexas à citada informação. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe que as referidas propostas sejam submetidas a apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que, referindo-se à ARU de Vila Nova de Milfontes, 

questionou qual a possibilidade de a urbanização existente à entrada da vila ser contemplada na 

referida delimitação, uma vez que a mesma apenas prevê a zona da respetiva estrada. ------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Pedro Ramos que informou que um dos critérios para a 

constituição da delimitação das ARU’s relacionava-se com o facto de a maioria do edificado ter 

mais de trinta anos, facto que não seria aplicável à urbanização referida pelo Senhor Manuel 

Cruz. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto doze: REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO E DE PRÉMIOS DE 

MÉRITO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: CRITÉRIO DE EXCEÇÃO - CANDIDATURAS 

ÀS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR 2020/2021: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: ---------  

 ----------- “11 - ASSUNTO N.º 0654-2020 - REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO E 

DE PRÉMIOS DE MÉRITO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: CRITÉRIO DE EXCEÇÃO - 

CANDIDATURAS ÀS BOLSAS DE ESTUDO ENSINO SUPERIOR 2020/2021 ---------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4423-2020, datada de 13 de novembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito do 

processo de receção de candidaturas às Bolsas de Estudo – Ensino Superior do Município de 

Odemira foram verificadas situações que não se enquadram no Regulamento de Bolsas de 

Estudo e Prémios por Mérito do Município de Odemira, causadas pela suspensão das atividades 

letivas, nos termos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus-COVID 19.  

 ----------- Atendendo à situação vivida, os diversos estabelecimentos de ensino superior, foram 

forçados a adaptar os planos curriculares dos cursos à nova realidade. Verificou-se que em 

cursos como o de Enfermagem, Educação Básica e Terapia da Fala, que contemplam unidades 

curriculares de caracter prático (estágios, ensaios clínicos e semelhantes), foram suspensas. 

Verificou-se ainda que alguns dos estabelecimentos de ensino optaram por incluir estas 

unidades curriculares no ano letivo em curso (2020/2021).  --------------------------------------------  

 ----------- A situação apresentada relaciona-se com o Regulamento de Bolsas de Estudo e 

Prémios por Mérito do Município de Odemira, na medida em que um dos requisitos para a 

obtenção/renovação de bolsa de estudo é ter aproveitamento escolar, tal como refere a alínea b) 

“«Aproveitamento escolar» das/os alunas/os matriculadas/os no ensino superior, quando a/o 

aluna/o obtiver aprovação em pelo menos 75% dos ECTS do ano letivo em que esteve 
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matriculada/o.”. Com a suspensão de algumas unidades curriculares os/as alunos/as que foram 

abrangidos por esta situação não conseguem satisfazer este critério. ----------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que esta é uma situação que é alheia aos interessados e para que 

todos tenham igualdade de oportunidade, propõe-se que, excecionalmente, se considerem com 

aproveitamento escolar, os/as candidatos/as que apresentem um documento do estabelecimento 

de ensino que frequentam onde justifique que o/a aluno/a não realizou alguma/s unidade/s 

curricular/es devido à suspensão das mesmas causada pela situação de pandemia.  ----------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se a aprovação da excecionalidade do critério do 

aproveitamento escolar para as candidaturas apresentadas para o ano letivo 2020/2021 que 

fundamentem a não realização de unidades curriculares devido à situação causada pela 

pandemia e, bem assim, 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 treze: ALTERAÇÃO AO RUEMO - REGULAMENTO N.º 364/2010, NA 
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REDAÇÃO DADA PELO REGULAMENTO N.º 527/2019 - NORMAS TÉCNICAS PARA 

INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS EM FORMATO 

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

maço de documentos desta sessão, para apreciação e aprovação definitiva: --------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0636-2020 - ALTERAÇÃO AO RUEMO - REGULAMENTO 

N.º364/2010, NA REDAÇÃO DADA PELO REGULAMENTO N.º 527/2019 - NORMAS 

TÉCNICAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS EM 

FORMATO DIGITAL -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4314-2020, datada de 16 de novembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, na qual consta que em sede de 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de junho de 2020 e da Assembleia 

Municipal em 26 de junho de 2020 foi aprovada a proposta de alteração ao Regulamento n.º 

527/2019 – Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Odemira, no que se 

refere ao seu artigo 42.º, a qual foi publicada pelo Regulamento n.º 716/2020, em Diário da 

República datado de 27 de agosto de 2020, seguindo-se o período de apreciação pública, o qual 

findou a 12 de outubro de 2020. Terminado o referido prazo não foi rececionada qualquer 

pronúncia relativa ao tema. No entanto, na sequência de reunião realizada a 09 de novembro de 

2020, em que estiveram presentes o Sr. Vice-Presidente Ricardo Cardoso, o Sr. Vereador Pedro 

Ramos, os senhores Chefes de Divisão Rui Silva e Sónia Correia, o Sr. Coordenador Técnico 

António Silva, a Dr.ª Mafalda Baptista e a Arquiteta Joana Silva, houve um conjunto de 

propostas internas para ajustes ao Regulamento que em seguida se descrevem: ---------------------  

 ----------- A. Propõe-se o ajuste à redação da alínea b) do n.º 2: ----------------------------------------  

 ----------- b) Presencialmente, no Balcão Único do município, mediante a transferência dos 

respetivos ficheiros em suporte digital, de acordo com os formatos e meios previstos nas 

normas vigentes no Município. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B. Propõe-se que seja ajustada a redação do n.º 4 para melhor enquadrar situações 

excecionais como a atual: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - Em situações excecionais expressamente determinadas pelo órgão competente, é 

admissível a submissão do processo completo em papel concretizada presencialmente no 

Balcão Único do município ou outra a determinar. ------------------------------------------------------  

 ---------- C. Propõe-se reformular o n.º 6, pela extemporaneidade da sua redação, passando a 

referir-se a situações de processos que se considerem de grande simplicidade: ---------------------  

 ---------- 6 - Conforme previsto no n.º 1 do presente artigo, é ainda possível submeter 

presencialmente no Balcão Único ou por correspondência (em formato papel ou digital) 

processos que pela sua simplicidade, não exijam a apresentação de documentos técnicos, 

conforme tipologias de processo especificamente previstos nas normas vigentes no Município. -  

 ---------- Conclui a referida informação: -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência do período de apreciação pública, e atendendo aos contributos internos, 

propõem-se as alterações acima descritas ao artigo 42.º ao Regulamento da Urbanização e 

Edificação do Município de Odemira, alterado pelo Regulamento n.º 527/2019 e objeto da 

proposta de alteração publicada em Diário da República pelo Regulamento n.º 716/2020. -------  

 ---------- Tendo sido dado cumprimento aos trâmites previstos no Código do Procedimento 

Administrativo em matéria de regulamentos administrativos e em conformidade com a Lei 

n.º75/2013, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), propõe-se: --------  

 ---------- 1. Remeter à Câmara Municipal para, de acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do RJAL, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o projeto de alteração ao RUEMO 

(regulamento externo do município); -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Remeter à Assembleia municipal para, de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º do RJAL, aprovar a alteração ao RUEMO (regulamento com eficácia externa do 

município). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Consta ainda da referida informação que caso seja aprovado, o projeto de alteração ao 

RUEMO converte-se na versão final e será divulgado através da comunicação social, na página 

da Internet do Município e publicado na 2.ª série do Diário da República. Considerando a 

presente proposta de alteração, a publicação em Diário da República deverá contemplar a 

republicação integral da redação final, conforme consta no anexo à informação supra. ------------  

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

 ----------- Ponto catorze: ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão, para apreciação e 

aprovação definitiva: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 684 - 2020 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA: APROVAÇÃO DEFINITIVA. --------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4632-2020, datada de 25 de novembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que na sequência da 

publicação do Projeto de Regulamento das Atividades de Animação e Apoio à Família e 

decorridos os trinta dias de apreciação pública, verificou-se que não existiram 

contributos/sugestões para o mesmo. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação definitiva do Regulamento das Atividades 
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de Animação e Apoio à Família e, bem assim, a sua remessa à Assembleia Municipal, para 

apreciação e deliberação definitiva, de acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

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

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

 ---------- Ponto quinze: PROJETO DE REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO 

ESPAÇO PÚBLICO RELATIVOS À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E 

CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente 

a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

sessão. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 672 - 2020 - PROJETO DE REGULAMENTO DE OBRAS E 

TRABALHOS NO ESPAÇO PÚBLICO RELATIVOS À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E 

CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ---------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3914-2020, datada de 19 de outubro de 2020, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, apresentando 

uma Proposta de Regulamento que visa implementar normas para a realização de obras no 

espaço público e privado por parte dos mais diversificados operadores que atuam nas 

infraestruturas aéreas, no solo e subsolo, na via pública e que independentemente da sua 
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natureza, revestem-se de particular importância. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Neste sentido, considerando que o presente projeto de regulamento foi objeto de 

análise por parte da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT) e Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica (DRHJ), propõe-se, nos termos do artigo 99º do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro (adiante 

CPA), a aprovação do Projeto de Regulamento de Obras e Trabalhos no Espaço Público 

Relativos à Construção, Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de 

Odemira, e posteriormente seja submetido a discussão pública para recolha de contributos, nos 

termos do artigo 101.º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação.” ------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo o assunto ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dezasseis: DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA INTEGRAR A COMISSÃO LOCAL PARA A 

INTERCULTURALIDADE: Foi presente o email datado de vinte e nove de outubro do 

corrente ano, enviado pelo Senhor Francisco Martins, no qual solicitava a cessação das suas 

funções enquanto representante da Assembleia Municipal na Comissão Local para a 

Interculturalidade, por motivos de ordem profissional e de distância ao concelho de Odemira 
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que o impedia de continuar a acompanhar as reuniões da referida Comissão. Foi igualmente 

presente o ofício número quatro mil e vinte e cinco, datado de vinte e nove de outubro do 

corrente ano, enviado pelo Município de Odemira, no qual solicitava a eleição de um 

representante da Assembleia Municipal para integrar a composição da Comissão Local para a 

Interculturalidade face ao pedido de cessação de funções enviado pelo Senhor Francisco 

Martins.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a 

apresentação de propostas, tendo sido apresentada apenas uma proposta que seguidamente se 

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

 ---------- Primeira Proposta (P.S.) – “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia 

Municipal de Odemira propõem a Deputada Municipal Ana Sofia Pacheco Soares, como 

representante da Assembleia Municipal do Comissão Local para a Interculturalidade.” -----------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, por 

escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo quinquagésimo quinto da Lei número 

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

resultado: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: trinta e dois; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Votos Nulos: zero;  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Votos a Favor: vinte e seis; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Contra: zero; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (abstenção): cinco. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto foi eleita, por maioria, para integrar a composição da Comissão 

Local para a Interculturalidade a Senhora Ana Sofia Pacheco Soares. --------------------------------  

 ---------- Ponto dezassete: DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO ELEITOR PARA A 
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COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ALARGADA DA COMISSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

DE CONCELHO DE ODEMIRA, NOS TERMOS DA L) DO N.º 1 DO ART.º 17.º DA LEI 

N.º 142/2015, DE 08 DE SETEMBRO QUE REPUBLICOU A LEI N.º 147/99 DE 01 DE 

SETEMBRO: Foi presente o email enviado no dia onze de novembro pela Senhora Natália 

Antunes, membro designado pela Assembleia Municipal para integrar a composição da 

Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, no qual 

comunicava a impossibilidade de continuar a representar a Assembleia Municipal naquele 

órgão. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a 

apresentação de propostas para a designação de outro cidadão eleitor para integrar a 

composição da Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, 

tendo apenas rececionado uma proposta escrita para a eleição em causa, apresentada pelos 

eleitos pelo Partido Socialista, com a indicação do cidadão José Carlos Godinho Rocha, 

advogado, de Odemira.----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais sugestões para a eleição em causa, procedeu-se à votação da 

proposta apresentada, por escrutínio secreto, nos termos do número três do artigo 

quinquagésimo quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, tendo-se apurado o seguinte resultado: ---------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: trinta e um; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos brancos: dois;--------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Votos a favor: vinte; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos contra: dois; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos (abstenção): sete. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, a Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezoito: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um 

de setembro a trinta e um de outubro do ano de dois mil e 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. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dezanove: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 

EMERGÊNCIA “ODEMIRA EMPREENDE+” E DO FUNDO DE EMERGÊNCIA 

MUNICIPAL A FAMÍLIAS “ODEMIRA APOIA+”: Foi presente o Relatório de execução do 

Fundo Municipal de Emergência “Odemira Empreende+” e do Fundo de Emergência 

Municipal a Famílias “Odemira Apoia+”, que ficará arquivado no maço de documentos da 

presente sessão, o qual foi elaborado na sequência da informação prestada à Assembleia 

Municipal, em cumprimento do determinado no número três do artigo quarto da Lei número 

seis barra dois mil e vinte, datada de dez de abril, que atribuiu ao Presidente da Câmara 

Municipal a competência para a adoção de medidas de apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade motivada pela Pandemia Covid-19. -----------------------------------------------------  

 ---------- 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 votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela 
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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 um 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 duas horas, do dia oito de dezembro do corrente ano. -------   

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente Ata que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. -----------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -----------  


