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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 9 

 ----------- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM: ------------------------------------------------------  

 ----------- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, no edifício dos 

Paços do Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, realizou-se, por videoconferência, 

a Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, nos termos do artigo quadragésimo primeiro 

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

comparecido para o efeito, os Senhores José Alberto Candeias Guerreiro, Ricardo Filipe Nobre 

de Campos Marreiros Cardoso, Sara Cristina Ramos Marcelino, Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luis, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra Lourenço Vicente 

e Silva Domingos e Luís Carlos Lima Cardoso, o primeiro Presidente e, os restantes, 

Vereadores desta Câmara Municipal, tendo secretariado a reunião a Técnica Superior, 

Fernanda Isabel Silvestre Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presente reunião extraordinária foi convocada, nesta data, pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, nos termos da alínea n) do número um do artigo trigésimo quinto da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e no seguimento da 

divulgação das medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para controlar a Pandemia de 

Covid-19 no concelho de Odemira, anunciadas neste dia pelo Senhor Primeiro-Ministro. --------  

 ----------- Pelas vinte e duas horas e trinta minutos e depois de verificada a presença de todos 

os membros da Câmara Municipal, o Senhor Presidente declarou, nos termos da Lei, aberta a 

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

 ----------- Para o cumprimento dos efeitos previstos no artigo quinquagésimo primeiro da 

supracitada Lei todos membros da Câmara Municipal declararam não se opor à realização da 

presente reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. - PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto Único: MEDIDAS TOMADAS PELO CONSELHO DE MINISTROS DE 29 DE ABRIL 

PARA CONTROLAR A PANDEMIA DE COVID-19 NO CONCELHO DE ODEMIRA: APRECIAÇÃO E 

TOMADA DE POSIÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou o ponto de situação da pandemia 

Covid-19 no concelho de Odemira desde o dia quinze de abril, data em que a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, uma Posição sobre as ”medidas tomadas pelo Conselho 

de Ministros de 15 de abril para controlar a pandemia de Covid-19”. ----------------------------------  

 ---------- Considerou que, face às medidas tomadas pelo Conselho de Ministros sobre o 

concelho Odemira, comunicadas nesta data, afigurava-se urgente e essencial a Câmara 

Municipal tomar uma posição sobre o assunto, relembrando que na história deste Concelho 

nunca tinha existido situação igual. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deu conhecimento das diversas reuniões em que participou com o Senhor Primeiro-

Ministro e restantes membros do Governo e entidades regionais, designadamente com o 

Ministro da Administração Interna, a Ministra da Coesão Territorial, a Ministra da Presidência 

e da Modernização Administrativa, o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional e a 

Autoridade da Saúde, bem como das diversas comunicações proferidas junto dos órgãos de 

comunicação social, onde apelou para que fosse efetuado um reforço na fiscalização junto de 

empresas e trabalhadores agrícolas, face à determinação do Governo no âmbito da Saúde 

Pública, com vista a minimizar o número de casos positivos neste grupo de cidadãos, bem 

como nas restantes atividades e na comunidade geral. Nas referidas reuniões e comunicações 

efetuadas reiterou a necessidade de se reverem os critérios de cálculo do risco, 

designadamente da aplicação per capita com base na densidade populacional e, bem assim, 

apelou para que fossem aferidas as condições de alojamento com evidente sobrelotação e 

outras situações de insalubridade, considerando que contribuíam para a disseminação do 

vírus. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  Por último, referiu que era missão de todos os eleitos da Câmara Municipal lutar 

pelos interesses de todos os cidadãos, pelas suas condições de trabalho e de vida, porém para 

tal missão é essencial ter informação sobre os fluxos de novos cidadãos, o que não tem sido 

possível até agora. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Apreciado o Despacho número quatro mil trezentos e noventa e um traço B barra 

dois mil e vinte e um, datado de vinte e nove de abril, sobre “Reconhecimento antecipado da 

necessidade de declarar a situação de calamidade no Município de Odemira”, subsistem à 

Câmara Municipal algumas dúvidas relativamente à concretização das medidas estipuladas, 

que carecem de melhor clarificação, designadamente: ----------------------------------------------------  

 ----------- “1. Como se procede à operacionalização dos Censos 2021 nas freguesias de São 

Teotónio e de Longueira/ Almograve, tendo em conta que alguns dos recenseadores não 

residem naquelas freguesias. Estão também os recenseadores autorizados a deslocar-se na via 

pública daquelas freguesias durante a cerca sanitária?; ---------------------------------------------------  

 ----------- 2. Em relação à Educação: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Se está assegurado o funcionamento dos estabelecimentos de ensino existentes 

nas freguesias alvo da cerca, tendo em conta que alguns professores e auxiliares não residem 

naqueles territórios; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Como poderão os alunos que frequentam os outros estabelecimentos de ensino 

do concelho (por exemplo Escola Damião de Odemira, Escola Secundária de Odemira, Escola 

Profissional de Odemira, Colégio Nossa Senhora da Graça de Vila Nova de Milfontes) se 

deslocar para as escolas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Como se procede à operacionalização dos Postos de Vacinação; -------------------------  

 ----------- 4. Sendo o Lar de Idosos de São Teotónio a entidade sede local do banco alimentar, 

como é assegurada a distribuição dos bens pela população do concelho que carece desse 

apoio; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 5. Como se assegura a justificação das faltas e o ressarcimento do dia de trabalho 

pela impossibilidade de deslocação para os locais de trabalho da população que não se 

encontra excecionada no Despacho; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6. Como é assegurada a assistência e cuidados a idosos por funcionários de IPSS's que 

não residem nas freguesias em causa (por exemplo que trabalham no Lar de Idosos de São 

Teotónio mas não residem naquela freguesia); --------------------------------------------------------------  

 ---------- 7. Não consta no Despacho a possibilidade de se efetuar a recolha de resíduos sólidos 

nas freguesias alvo da cerca; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8. Se nas freguesias alvo da cerca sanitária os serviços de CTT, instituições bancárias e 

da autarquia local (Junta de Freguesia) estão encerrados; ------------------------------------------------  

 ---------- 9. Em que moldes compete ao Município de Odemira "A operação do 

empreendimento objeto de requisição.” ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta conformidade, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar a 

Posição que seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ “POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA---------------------------------  

 ---------- Confrontados com a divulgação das medidas tomadas pelo Conselho de Ministros 

para controlar a Pandemia de Covid-19, que decidiu determinar medidas restritivas e 

especificas para o Concelho de Odemira, reuniu extraordinariamente com carater de urgência, 

por videoconferência, a Câmara Municipal de Odemira e considerando: ------------------------------  

 ----------  - A decisão de fixar uma cerca sanitária às freguesias de S. Teotónio e 

Longueira/Almograve; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A publicação do Despacho n.º 4391-B/2021 - Reconhecimento antecipado da 

necessidade de declarar a situação de calamidade no Município de Odemira; -----------------------  

 ----------  - As declarações do Sr. Primeiro-ministro proferidas logo após a Reunião do Conselho 

de Ministros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - O reconhecimento da especificidade territorial, socioeconómica, demográfica e 

habitacional do concelho, há muito relatada, documentada e fundamentada pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal de Odemira. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Deliberou por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Manifestar e reforçar a nossa posição de que existiam condições objetivas para um 

desconfinamento geral do concelho, face à descida acentuada do número de casos de infeção 

e ao incremento da taxa de vacinação nos últimos 14 dias; -----------------------------------------------  

 ----------- 2. Expressar a solidariedade às freguesias de S. Teotónio e de Longueira/Almograve - 

suas instituições, cidadãos e tecido económico - perante a tomada de uma medida 

desproporcional de cerca sanitária a estas freguesias; -----------------------------------------------------  

 ----------- 3. Reivindicar a tomada de medidas imediatas para o apoio ao tecido económico local 

de Odemira, privado de desenvolver a sua atividade económica regular; -----------------------------  

 ----------- 4. Continuar a reivindicar a urgente vacinação de toda a população do concelho; ------  

 ----------- 5. Solicitar o ponto de situação urgente do cumprimento das medidas relativas ao 

alojamento de trabalhadores previsto na Resolução do Conselho de Ministros N.º 179/2019, 

de 24 de outubro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Reiterar à Assembleia da República e ao Governo de Portugal, com caracter 

urgente, a produção de legislação que vise regular e estabelecer os limites de lotação por 

tipologia habitacional e um modelo de fiscalização e contraordenacional; ---------------------------  

 ----------- 7. Reiterar ao Governo de Portugal a revisão da metodologia de cálculo dos 

indicadores de infeção que servem de base à decisão;-----------------------------------------------------  

 ----------- 8. Garantir toda a disponibilidade, empenho e determinação em colaborar com todas 

as entidades, com o objetivo de superar no curto prazo esta situação excecional determinada 

pelo Governo de Portugal, por forma a que toda a normalidade regresse rapidamente a todo 

o concelho de Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Odemira, 29 de abril de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 23.45h ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos da Câmara Municipal, ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enviar: ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo de 

Portugal, à Assembleia Municipal e aos Órgãos de Comunicação Social”. -----------------------------  

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

 ---------- APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram duas horas e trinta minutos do dia trinta de abril de dois mil e vinte 

e um. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Presidente. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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