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 ----------- ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

VINTE E CINCO DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -------------------------  

 ----------- Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se 

no Cineteatro ”Camacho Costa” em Odemira a primeira reunião da sessão ordinária de junho 

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 da Ata Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, realizada no dia 09 de maio de 2021. --------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Ponto um: Prestação de Contas 2020: apreciação e deliberação. --------------------------  

 ----------- Ponto dois: Proposta nº 12/2021 P - Contratos interadministrativos do Município para 

as Freguesias: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: Proposta nº 13/2021 P - Transferência de Competências do Município 

para as Freguesias: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Apresentação do ponto de situação de revisão do PDM de Odemira. ---  

 ----------- Ponto cinco: Proposta de alteração por adaptação do PDM de Odemira para 

transposição do conteúdo dos Planos Especiais de Ordenamento do Território: tomada de 
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conhecimento prévio. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: 5ª Modificação Orçamental - 2021: 2ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Receita, 2ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa,2ª Alteração 

Modificativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 2ª Alteração Modificativa ao Plano 

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

 ---------- Ponto sete: Proposta n.º 2/2021 V-DSL - Regulamento do Programa Municipal de 

Apoio a Famílias Numerosas: apreciação e deliberação. ------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: Tarifário de Famílias Numerosas – Proposta de Alteração: apreciação e 

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

 ---------- Ponto nove: Protocolos de Colaboração com as Juntas de Freguesia para organização 

e execução da iniciativa "Animar o Verão 2021": apreciação e deliberação. ------------------------  

 ---------- Ponto dez: Aquisição de Projeto para a Requalificação do Edifício do Largo do Vale 

Brique em São Martinho das Amoreiras, dotando-o de Equipamento Público - Acordo de 

Execução: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto onze: Primeira Alteração ao Regimento da Assembleia Municipal de Odemira 

(Quadriénio 2017-2021): apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: 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 REUNIÃO---------------------------------------  

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e três Membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, Arménio 

Guerreiro Simão, Carla Sofia da Costa Guerreiro, Daniel Sobral Balinhas, Eufémia José 

Parreira Pereira Costa, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando Alberto Maia 

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

Peixeiro, Francisco Manuel Silva Martins, João Palma Quaresma, José Manuel da Silva, 
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Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, 

Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria da Graça 

Fernandes, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno 

Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro 

Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, Pedro Miguel 

Correia da Silva, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Tânia Filipa Guerreiro Ramos, Teresa 

Alexandra Pereira Bernardino, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. Não 

compareceu o Membro Dário Filipe Conceição Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de 

São Teotónio. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas: ---------------------  

 -----------  - à Senhora Maria da Graça Fernandes que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

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

onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Maria Luísa Vilão Palma, eleita pela 

Coligação Democrática Unitária; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Carla Sofia da Costa Guerreiro que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

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

onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor António Manuel Viana Afonso, eleito pelo 

Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Tânia Filipa Guerreiro Ramos que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

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

onze de janeiro, se encontra a substituir o Senhor Miguel Forte Prista Monteiro, eleito pelo 

Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - ao Senhor Pedro Miguel Correia da Silva que, nos termos dos artigos septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

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

onze de janeiro, se encontra a substituir a Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira, eleita 

pelo Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - ao Senhor José Manuel da Silva, Secretário da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que se encontrava a substituir o Senhor Florival Matos Silvestre, Presidente daquela 

Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - à Senhora Eufémia José Parreira Pereira Costa, Tesoureira da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes, que se encontrava a substituir o Senhor Francisco António Caetano 

Lampreia, Presidente daquela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------  

 ---------- 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 reunião. 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: José Alberto 

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

Marreiros Cardoso, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente 

e Silva Domingos, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. -----------------------------------------  

 ---------- Reportando-se às faltas registadas nas sessões ou reuniões anteriores, verificou-se que 

não se registaram faltas injustificadas às duas reuniões da sessão ordinária de abril (adiada para 

maio), realizadas nos dias vinte e oito de maio e quatro de junho do presente ano; bem como, às 

duas reuniões do Grupo de Trabalho para a revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira e elaboração da regulamentação referente à proposta de transmissão, que se 



-5- 

25-06-2021 

realizaram nos dias oito e dezasseis de junho do corrente ano. ----------------------------------------   

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

 ------------ Nos termos da alínea c) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação, foi permitida a presença de 

público na sala, com o limite máximo de doze pessoas, inscritas previamente. Foram 

rececionadas três inscrições para intervenção que seguidamente se transcrevem: ------------------   

 ------------ 1. Ventura José Crujo Ramalho, veio solicitar o ponto de situação do processo de 

instalação dos equipamentos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE) anunciado pelo 

Município de Odemira e referente ao projeto vencedor do Orçamento Participativo, cujo 

promotor foi o “Comandante Nazário”. -------------------------------------------------------------------   

 ------------ 2. Fátima do Nascimento Cabeleira Teixeira, em representação do Movimento Juntos 

pelo Sudoeste, referindo-se à reunião da Assembleia-Geral da Associação de Beneficiários do 

Mira (ABM) que se realiza no dia vinte e seis de junho (amanhã), questionou qual vai ser a 

posição da Câmara Municipal de Odemira relativamente ao problema da água, tendo em conta 

que iria participar como associado. ------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em relação ao caudal ecológico do rio Mira, perguntou como poderiam obrigar a 

ABM a cumprir a sua responsabilidade, uma vez que a Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) já havia solicitado àquela entidade que mantivesse o referido caudal, mas até à data nada 

tinha sido feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Questionou, ainda, se já estava elaborado e aprovado o plano de prevenção, 

monitorização e de contingência para a situação de seca da barragem de Santa Clara, anunciado 

pela APA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Por fim, sobre este assunto disse: “atualmente o nível da barragem da Albufeira de 

Santa Clara está nos cento e catorze metros, já dentro do volume morto, e há uma previsão que 

poderá descer até à cota cento e oito. Ainda temos um volume de cerca de cinquenta e sete 
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milhões de metros cúbicos de água, e estes dão para quanto tempo? Qual o uso? Qual a 

velocidade com que ela vai ser gasta, quer no Perímetro de Rega do Mira, quer para os outros 

usos?” ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente relembrou que, há alguns meses, começaram a testar em massa os 

trabalhadores agrícolas migrantes no concelho. No entanto, passando esse período crítico, não 

se falou mais em testagem e continuam a chegar “autocarros com trabalhadores migrantes. 

Nesse sentido, perguntou se estava a ser efetuada alguma fiscalização e averiguação do estado 

de saúde daqueles trabalhadores”.--------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, como cidadã da Freguesia de Relíquias manifestou a sua preocupação 

relativa ao aumento do número de animais errantes (colonias de gatos), tanto na sua freguesia 

como na Freguesia de Colos. Referiu que era a população idosa, com os seus parcos recursos, 

que estava a alimentar aqueles animais e, nesse sentido, perguntou pelas campanhas de 

esterilização anunciadas pelo Município. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Sara Barrier Serrão, em representação do Movimento Juntos pelo Sudoeste, 

interveio sobre a agricultura intensiva na região sudoeste de Portugal, questionando o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre o resultado da reunião realizada com o Senhor Ministro 

do Ambiente sobre a mesma temática. Questionou, ainda, sobre “o que o Município de 

Odemira pensa fazer deste ponto atual em diante, tendo em conta que existem violações e 

atropelos à legislação do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina (POPNSACV) e à Rede Natura 2000, assim como existe um grande 

desequilíbrio que se manifesta agora com todo o estrondo no respeito à gestão da água nesta 

região”. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Por último, como cidadã residente na Freguesia de Vila Nova de Milfontes, 

questionou se estava equacionada alguma intervenção para a qualificação da entrada/saída de 

Vila Nova de Milfontes. Referiu que o Município de Odemira, nos últimos anos, tem investido 
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na captação de turismo e promoção de Odemira como destino de turismo de natureza e a 

entrada/ saída daquela localidade não se coadunava com a beleza do local. Referiu, ainda, que o 

extremo norte do Município, entre Vila Nova de Milfontes e Ribeira da Azenha estava 

abandonado, apesar de circularem muitas pessoas por aquela estrada, considerando que a 

mesma não reunia condições de segurança e não era uma imagem adequada à Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 4. Rui Miguel Silva de Craveira Neves, veio solicitar o ponto de situação 

relativamente ao Plano de Pormenor da Bica da Areia, em Vila Nova de Milfontes, referindo 

que “ o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) claramente determina 

que é uma deliberação camarária que permite a elaboração dos planos. Tendo sido revelada a 

crise habitacional que o concelho tem nos últimos dias ou semanas, pergunto porque é que 

durante vinte e cinco anos, praticamente desde que o Plano Diretor Municipal está aprovado, 

esse plano de pormenor não foi elaborado. É da responsabilidade da Câmara Municipal por 

deliberação desta Assembleia Municipal.” ---------------------------------------------------------------  

 ------------ Informou que a catorze de fevereiro do ano transato tinha enviado para o Município 

de Odemira em formato de requerimento, uma proposta com um conjunto de termos de 

referências e uma minuta de contrato de planeamento, sobre o referido Plano de Pormenor, mas 

até à data não tinha recebido qualquer resposta - o que lamentou - tendo em conta também o 

investimento efetuado, quer em tempo, quer em recursos financeiros na elaboração daquele 

documento. Nesse sentido, perguntou: “Se esta Assembleia Municipal está ao corrente. Eu 

creio que é obrigação do Executivo apresentar este tipo de documentos à Assembleia 

Municipal. A Assembleia Municipal tem conhecimento? Quando é que irá ter? Qual o ponto de 

situação? A crise habitacional está aqui e se não utilizarmos os instrumentos de planeamento 

territorial para benefício do território depois não nos podemos queixar e dizer que a culpa é dos 

outros.” --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

intervenção informou que este Órgão não tinha rececionado qualquer documento referente ao 

Plano de Pormenor da Bica da Areia, em Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------  

 ----------- Seguidamente, interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal para prestar os 

esclarecimentos relativamente às questões colocadas pelo público: -----------------------------------  

 -----------  - relativamente à instalação dos DEA’s, no âmbito do projeto do Orçamento 

Participativo, informou que o processo foi protocolado com os Bombeiros Voluntários de 

Odemira, tendo em conta que se trata de uma entidade mais habilitada para trabalhar com 

aquele equipamento e posteriormente dar a formação necessária, estando no momento em fase 

de consulta ao mercado. Informou que a decisão de protocolar o procedimento com aquela 

entidade, foi decidida na Câmara Municipal e autorizada pelo proponente. Em relação aos 

DEA’s de iniciativa municipal, informou que já estavam colocados nos equipamentos públicos 

do concelho, designadamente no Pavilhão Municipal de Odemira e nas Piscinas Municipais e, 

bem assim, referiu que já tinha sido administrada a formação aos funcionários, pelo que se 

encontram operacionais. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto ao problema da água lamentou que as várias entidades com competência na 

matéria desvalorizassem ainda a situação, apesar dos vários alertas efetuados pelos eleitos, 

desde há um ano a esta data. Afirmou que na altura tinha endereçado um ofício a expor a 

situação à Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos 

da Seca e, pese embora as várias recordatórias enviadas, até à data não houve qualquer resposta 

daquela entidade. Relembrou que foram tomadas várias posições por parte dos Órgãos do 

Município de Odemira sobre a temática, bem como posições conjuntas com o Município de 

Aljezur, as quais foram endereçadas a todas as entidades com competência na matéria. Das 

poucas respostas que obteve, deu conhecimento do ofício enviado pelo Ministério da 
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Agricultura, onde referem que a Associação de Beneficiários do Mira (ABM) detém a 

concessão da exploração das infraestruturas públicas que constituem o Aproveitamento 

Hidroagrícola do Mira e o título de utilização dos recursos hídricos relativos à Albufeira de 

Santa Clara. Refere, ainda, que a concessão e o título dão à ABM a responsabilidade de gerir os 

recursos hídricos disponíveis, respeitando os princípios gerais da equidade e as paridades 

estabelecidas na lei. Ou seja, em primeiro lugar o abastecimento público e, em segundo lugar, 

os restantes usos. Refere ainda o citado documento que, para fazer face aos períodos de seca, as 

entidades gestoras de uma albufeira têm a obrigação de elaborar um plano de contingência e 

que a ABM tinha elaborado o Plano de Contingência de Situação de Seca (PCSS) que se 

encontrava em vigor para o Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. O Senhor Presidente da 

Câmara Municipal revelou que era a primeira vez que tinha conhecimento da existência 

daquele plano. Afirmou que, tendo em conta que esse plano  não se encontra publicado, iria 

solicitar esclarecimentos sobre o assunto na reunião da Assembleia Geral da ABM agendada 

para o dia seguinte. Sobre este tema, referiu que, tanto o plano como os contratos de concessão, 

devem ser públicos e estarem disponibilizados nos sites das respetivas entidades. Referiu 

também que a ABM informou que tinha efetuado uma candidatura para ser elaborado um plano 

de gestão e resiliência da barragem, não se entendendo se este plano seria o mesmo (PCSS) 

referido naquele ofício. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Em relação à reunião com o Senhor Ministro do Ambiente, informou que a mesma 

terminou com uma recomendação do Ministro aos seus serviços para que, no prazo de duas a 

três semanas, o informassem da situação real de consumos da barragem de Santa Clara, de 

recursos disponíveis e de todas as contingências que daí podiam advir. Não só ao nível da 

captação, mas também no abastecimento, porque as entidades continuavam a afirmar que o 

consumo anual de água que tem origem em Santa Clara é de cerca de trinta e seis milhões de 

metros cúbicos ao ano. Sobre estes dados, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou 
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o Senhor Ministro do Ambiente que o que saía da barragem não era exatamente o que chegava 

aos consumidores, porque existia algum desperdício, pelo que o consumo deveria ascender aos 

cinquenta milhões de metros cúbicos por ano. Informou, ainda, que os dois Presidentes dos 

Municípios de Odemira e de Aljezur exigiram ao Senhor Ministro, naquela reunião, que se 

investisse numa monitorização mais precisa do volume de água existente na barragem de Santa 

Clara, na medida em que houve durante todos estes anos assoreamento da mesma, bem como 

na verificação do volume de água que efetivamente se está a gastar. Questionaram, ainda, se 

existiam alternativas de abastecimento a Santa Clara, tendo o Ministro do Ambiente informado 

que não existiam alternativas para repor o abastecimento, o que considerava também 

preocupante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou que havia indícios da existência de negócios de direitos de água entre 

utilizadores que têm as suas atividades ou parte delas fora do Perímetro de Rega do Mira e 

utilizadores que se encontram dentro daquela área mas que não têm qualquer produção. Esta 

suspeita também foi colocada na referida reunião com o Senhor Ministro do Ambiente, tendo 

sido informado que a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) iria 

averiguar a situação, uma vez que esta subverte as limitações pretendidas e não obedece ao 

princípio da equidade. Considerou, ainda, que o Estado, ao ter feito o investimento total na 

construção das infraestruturas do Perímetro de Rega do Mira, sem nunca ter cobrado aos 

usufruidores o regresso daquele investimento, beneficiou apenas estes para os quais só houve 

mais-valias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a posição da Câmara Municipal sobre o tema água está tomada e 

escrita e vai ser apresentada no dia seguinte na Assembleia-Geral da ABM, pelo que não irá 

antecipá-la na presente reunião. Revelou que estavam “conscientes e revoltados pelo facto de se 

privar as pessoas de água, ainda que estejam fora da linha. Em consciência parece-me ser algo 

que não está de acordo com os princípios sociais da nossa comunidade”. ----------------------------  
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 ------------ Referiu que na segunda-feira esteve com o Presidente da Direção da ABM e o 

Diretor Regional da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo) e 

insurgiu-se contra a situação de não permitirem descargas no lago da Santa Clara, tendo 

constatado que a ARH Alentejo iria ordenar a reposição do caudal mínimo ecológico da 

barragem. Revelou que também teve conhecimento da proposta financeira que a própria ABM 

tinha feito à Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha para repor o caudal ecológico, o que 

considerou lamentável, uma vez que estava em causa “a povoação mãe de água do concelho e 

que muito pouco beneficia dela. Faltou aqui bom senso”. ----------------------------------------------  

 ------------  - Quanto à situação da pandemia no concelho e testagem de migrantes, informou que 

o Governo decidiu vacinar toda a população do concelho de Odemira (nacionais e migrantes) 

mobilizando uma equipa militar. Informou que Odemira estava com trezentos e sessenta casos 

por cem mil habitantes, ou seja, tinha diminuído em relação à última semana, e era objetivo 

continuar essa diminuição, pese embora tenha consciência que,  face ao contexto existente no 

concelho, com focos em comunidades, do conhecimento das Autoridades de Saúde, eliminar a 

pandemia do concelho de um momento para o outro seria muito difícil,. ----------------------------  

 ------------  - quanto à colónia de gatos em Relíquias, informou que o Município de Odemira 

tinha um protocolo estabelecido com a Associação Milpatas que tem atuado sobretudo nas 

Freguesias do litoral do concelho e em Odemira e tem efetuado um trabalho excelente, 

completamente de forma voluntária, na recolha e esterilização de animais errantes. Referiu que 

iria verificar com a Veterinária Municipal e com aquela Associação se poderiam alargar a sua 

atividade para as Freguesias de Relíquias e Colos. ------------------------------------------------------  

 ------------  - relativamente à intervenção da Senhora Sara Serrão que se referiu “às violações 

das normas do PNSACV e da Rede Natura”, informou que os serviços municipais estavam a 

preparar um relatório com as situações detetadas com vista à tomada de uma posição conjunta 

com o Município de Aljezur, estando agendada uma reunião para a próxima terça-feira. No 
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referido relatório também irão constar as denúncias referentes ao desaparecimento dos charcos 

temporários, relembrando que o próprio Município de Odemira promoveu a conservação, 

informação e sensibilização das comunidades locais e turistas para a importância dos Charcos 

Temporários Mediterrânicos, num Charco situado perto da Praia do Malhão, cuja iniciativa 

conjunta com a Liga para a Proteção da Natureza (LPN), decorreu no âmbito do projeto LIFE 

Charcos, cofinanciado pelo Programa LIFE da Comissão Europeia. ----------------------------------  

 -----------  - em relação à requalificação da entrada de Vila Nova de Milfontes disse que a 

mesma estava inserida num concurso público que já tinha sido adjudicado, relativo à quarta 

fase do plano de requalificação da vila, no âmbito do Projeto Polis. Informou ainda que o início 

da obra estava dependente do Visto do Tribunal de Contas e da apresentação de um Plano de 

Segurança., bem como de decisão municipal de se efetuar uma obra daquela natureza no 

princípio do verão, numa zona turística que já sofreu bastante com o impacto da pandemia 

Covid-19.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, em relação ao Plano de Pormenor da Bica da Areia, relembrou que 

aquele tipo de instrumento de gestão territorial nunca teve por objetivo a resolução de 

problemas de habitação da natureza daquela que agora se fala, especialmente em Vila Nova de 

Milfontes. Relembrou que tirando os anos setenta, onde foi construído um projeto de habitação 

social em Vila Nova de Milfontes, a habitação naquela freguesia foi sempre destinada a outro 

tipo de opções (designadamente para segunda habitação) e com preços que nunca foram de 

acesso fácil a uma família de médios rendimentos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Informou também que só em Vila Nova de Milfontes existem oito situações de 

planeamento para resolver, pelo que, apesar de os Planos de Pormenor competirem ao foro 

municipal, tinham de estabelecer prioridade no concelho. Além disso tinha também de existir 

capacidade de execução e entendimento entre os particulares envolvidos no processo, 

condições que não estavam asseguradas no Plano de Pormenor da Bica da Areia. Informou 
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ainda que em algumas situações, havendo entendimento entre os particulares, eles próprios 

promoviam a iniciativa em conjunto com a Câmara Municipal. Por fim, deu conhecimento que 

iria junto dos serviços averiguar o porquê de não ter havido qualquer resposta ao requerimento 

enviado pelo munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA NOVE DE 

MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

foi aprovada por unanimidade, com dezassete 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. Não participaram na referida votação os Membros: Carla 

Bernardo, Tânia Ramos e Pedro Silva, 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. ----------------------------------------------------  
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 ---------- Não havendo qualquer intervenção, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Fernando Peixeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha, que deu conhecimento das tomadas de posição públicas da sua Autarquia sobre 

o caudal ecológico da Barragem de Santa Clara e o espelho de água junto à aldeia de Santa 

Clara-a-Velha. Disse que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) havia solicitado à ABM 

que fosse resposto o caudal ecológico, tendo esta entidade remetido um ofício à Junta de 

Freguesia de Santa Clara-a-Velha, no qual consta, designadamente que “em caso algum de 

forma intencional ou inadvertidamente cessou o caudal ecológico do rio Mira em conformidade 

com as suas obrigações legais; a questão do denominado espelho de água desta localidade não é 

um assunto novo nesta Associação, surgindo anualmente e sempre nos períodos em que o 

caudal ecológico mínimo diário é zero.” Considera o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Santa Clara-a-Velha que nesta informação há uma admissão da existência de um caudal 

ecológico. Deu também conhecimento que a própria Junta de Freguesia decidiu requerer água 

para abastecer o espelho de água durante oito dias, situação que cessou às oito horas do dia 

vinte e um de junho e, até à data, o espelho de água não recebeu mais água estando o nível a 

descer drasticamente e não aguentará mais de uma semana. Informou ainda que falou com o 

Dr. André Matoso, da ARH Alentejo, enviou-lhe fotografias do estado do espelho de água e 

transmitiu-lhe que se não houvesse uma intervenção urgente iriam ter ali um crime ambiental. 



-15- 

25-06-2021 

Considerou que a água da barragem servia para abastecimento público, para a agricultura e 

indústria, mas também devia garantir a manutenção dos ecossistemas ao longo do rio. -----------  

 ----------- Por último, considerou que existiam naquele processo graves responsabilidades não só 

da ABM, mas também da APA porque a requalificação do espelho de água de Santa Clara-a-

Velha foi uma obra da competência daquela entidade, pese embora a Junta de Freguesia 

mantenha a zona envolvente limpa e ordenada, porque trata-se de um espaço muito visitado e 

era atualmente o ex-libris daquela localidade. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Ana Soares que fez a seguinte intervenção: ---------------------------  

 ----------- ” Exm.ª Sra. Presidente --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exm.º Sr. Presidente ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exm.ª Mesa ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros Deputados ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que me trás aqui hoje, assenta num esforço do que tem sido a posição desta AM 

relativamente à necessidade de reforço da melhoria dos serviços de saúde no nosso Concelho, 

operacionalizado em intervenções e moções a alertar as mais diversas situações. ------------------  

 ----------- Pois bem, nunca obtivemos qualquer resposta de quem de direito! ------------------------  

 ----------- As melhorias não se vêm e é necessário falar sobre isto. ------------------------------------  

 ----------- Antes da pandemia, como todos sabemos, o Centro de Saúde de Odemira já vivia 

tempos difíceis e neste, apesar da equipa ter sido ligeiramente reforçada, (pois não podemos 

esquecer o grande desafio que estamos a viver relativamente à COCID e o reforço que o 

governo tem realizado) há situações que continuam deficitárias, nomeadamente na área Saúde 

Materna deste concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Centro de Saúde de Odemira, talvez não saibam tem o privilégio de ter duas 

Enfermeiras especialistas na área de Saúde Materna (esta especialidade não existe em muitos 

dos centros de saúde do nosso país, mas o nosso tem), que sempre prestaram um serviço 
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essencial e de forma eximia no apoio às grávidas e seus companheiros na jornada da 

maternidade. Falo-vos das tão esperadas aulas de preparação para o parto, nas essenciais visitas 

domiciliárias à puérpera e ao recém-nascido, falo-vos em outras tantas pequenas atividades 

inerentes a esta área, mas que não são menos importantes. Falo-vos do humanismo destas 

ações, do valor que elas têm numa futura mãe repleta de dúvidas e de uma recém mãe cheia de 

medos. Falo-vos de recém-nascidos desprotegidos. Os munícipes têm de ter acesso a todas as 

condições de saúde, é essencial para um concelho como Odemira, exemplar em tanta matéria, 

não deixar cair por terra uma área tão importante, tão necessária e que era uma considerável 

mais-valia! -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sra. Presidente, Sr. Presidente, ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Já que falamos nas respostas primordiais na segurança e saúde de crianças, não queria 

deixar de referir, porque nos tem chegado esse feedback da necessidade que existe de uma 

resposta que seja efetiva à conciliação da vida profissional e vida familiar no período das férias 

escolares das crianças e jovens. Existem centenas de pais que não conseguem resposta alguma 

para os seus filhos durante o período atrás referido. Sabemos que vão existindo algumas 

respostas de ATL durante o período de verão em algumas freguesias, mas estas são limitadas 

no intervalo de idades, são limitadas ao número de necessidades, são limitadas a crianças com 

NEE e limitadas no tempo. Seria altura, de se pensar em construir uma resposta mais alargada 

mais diversificada e que abrangesse todos e todas, onde o município terá que ter um papel 

fundamental.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Eufémia Costa, Tesoureira da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, que apresentou a seguinte Exposição: “A presente exposição serve para dar 

conhecimento ao Município sobre um problema urgente que afeta famílias, pais de crianças e 

jovens com Necessidades Educativas Especiais (NEE) do concelho de Odemira, ou seja, na 

dificuldade que estas famílias enfrentam durante os períodos de férias escolares e pós-aulas, nas 
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escassas respostas existentes para acolhimento dos seus filhos na comunidade do concelho. 

Estas famílias, pais ou cuidadores sentem dificuldades na inclusão dos seus filhos na 

comunidade sobre vários aspetos: -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - ATL durante as férias letivas e períodos pós-aulas; ---------------------------------------  

 -----------  - Integração nas atividades desportivas e de lazer existentes na comunidade; -----------  

 -----------  - Recursos humanos e materiais necessários para estas atividades. -----------------------  

 ----------- Sendo que, a necessidade prioritária prende-se com as respostas de ATL no concelho, 

as entidades e associações que desenvolvem Atividades de Ocupação de Tempos Livres (ATL) 

sentem dificuldades em incluir estas crianças com NEE, por sentirem que é necessário mais 

recursos humanos e/ ou formação especializada na área da deficiência e/ ou por limite de idade 

até aos 12 anos. Sabemos que criança com NEE com 12 anos não são autónomas e 

independentes o suficiente como crianças com um desenvolvimento normal. Sendo que este 

tipo de resposta na comunidade torna-se ainda mais prioritária para esta população. Não existe 

nenhuma solução para os jovens entre os 12 e os 18 anos (faixa etária dentro da escolaridade 

obrigatória) ou seja, os ATL funcionam até aos 12 anos, a partir desta idade todas as portas se 

fecham e estes jovens ficam durante 3 meses “fechados em casa” sem qualquer tipo de apoio, 

sendo que, um dos seus progenitores ou cuidadores tem de deixar de trabalhar para lhes prestar 

apoio. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta situação é gravíssima para estas famílias segundo duas vertentes, por um lado, o 

concelho de Odemira pertence a uma região onde se desenvolve muito trabalho sazonal, 

trabalhadores ligados às áreas do Turismo e serviços anexos, assim como trabalhadores de 

estufas, implicando épocas de maior trabalho na estação do verão; por outro lado, estes jovens 

que estão inseridos nas escolas, habituados a uma estimulação e rotina diária, chega as férias 

letivas de Verão perdem esses direitos, regredindo no seu desenvolvimento, colocando em 

causa todo o esforço que foi feito durante o ano letivo. -------------------------------------------------  
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 ---------- Pedimos ajuda ao Município para que intervenha e apoie a comunidade, que sejam 

criadas respostas locais que recebam estes jovens de forma a que os pais possam trabalhar e 

contribuir para o desenvolvimento e crescimento do nosso concelho. --------------------------------  

 ---------- Entendemos que a resposta ideal não é criar ATL específicos para estes jovens, mas 

sim inclui-los nos ATL existentes, criarem-se valências para maiores de 12 anos, porque estes 

jovens beneficiam se forem inseridos num grupo de crianças e jovens com um desenvolvimento 

normal. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, existem crenças de que crianças/ jovens com deficiência necessitam de 

muitos cuidados, exigindo muitos mais recursos humanos. Contudo verifica-se na maior parte 

das vezes, que com a informação necessária, é possível estas crianças/ jovens estarem incluídas 

em grupos junto aos seu pares, necessitando apenas de serem mais compreendidas e de 

oportunidades para experienciar a inclusão em diversos contextos fora da escola, sentindo-se 

parte de um grupo, um dos elementos base para uma melhor qualidade de vida. --------------------  

 ---------- No seguimento deste problema foi feito o levantamento de crianças e jovens que 

necessitam deste apoio quer em prolongamento de horário durante o ano letivo, quer em regime 

de ATL, nos períodos de férias letiva, a saber: -----------------------------------------------------------  

 ----------  - 12 anos – 4 alunos/ as --------------------------------------------------------------------------  

  ---------  - 13 anos – 6 alunos/ as --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 14 anos – 3 alunos/ as --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 15 anos – 7 alunos/ as --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 16 anos – 4 alunos/ as --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 17 anos – 3 alunos/ as --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Total: 27 alunos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para concluir pede-se ajuda ao Município que apoie estas famílias, quer na integração 

dos jovens em ATL, quer em atividades desportivas ou de lazer já existentes na comunidade. 
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Considera-se aqui importante um trabalho em rede entre várias entidades (juntas de freguesia, 

associações locais, autarquia e outos) de forma a potenciar os recursos locais existentes 

(espaços físicos, transportes, escolas, piscina municipal, biblioteca, outros) no sentido de 

criarem-se respostas inclusivas para os jovens dos 12 aos 18 anos.” ---------------------------------  

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

para solicitar o ponto de situação da empreitada da Estrada Municipal número quinhentos e 

trinta e dois, ligação São Luís – Lameiros – Monte da Estrada – Relíquias, bem como do 

Centro Escolar de São Luís. Relativamente ao último, agradeceu as diligências efetuadas pelo 

Município para a criação de uma solução de emergência, perante a legítima pressão da 

comunidade escolar de São Luís, alternativa ao local onde as crianças do primeiro ciclo se 

encontravam. A referida solução passa pela instalação temporária de espaços modulares, mas 

que correspondem com qualidade essencial à aprendizagem e ao bem-estar das crianças 

(alunos/ as). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e 

Santa Maria, fez a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 – Quero questionar o senhor Presidente sobre as obras de remoção do telhado de 

amianto da antiga Fábrica do Miranda, atual edifício de todo o arquivo Municipal, e uma 

secção do ambiente, onde trabalham diariamente entre 15 a 20 funcionários do município, em 

que moldes é que a obra vai ser feita e se os trabalhadores se vão lá manter e em que condições. 

Porque, como é do conhecimento geral, o problema do amianto reside nas poeiras que liberta 

que são passíveis de causar cancro, quando inaladas. E gostaria de saber se existe um relatório 

do LNEC sobre o edifício em questão e, havendo, o que consta nele sobre a estabilidade do 

mesmo. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- Apenas para alertar o senhor Presidente que a partir do final das aulas do primeiro e 
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segundo ciclos, a 8 de julho, a carreira Eva será suspensa. E tal como aqui foi dito nesta 

assembleia, quando apresentei uma moção sobre o encerramento desta carreira a 31 de julho do 

ano passado, sem pré-aviso, todos os eleitos desta assembleia, julgo que unanimemente, 

estavam indignados com esse facto, por entenderem que é um absurdo cancelar o único 

transporte público rodoviário que nos liga diariamente à nossa capital de distrito. Pelo que 

contamos com a intervenção da nossa Câmara, e do nosso Presidente, para que tal não venha a 

acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3- Gostaria de saber em que ponto se encontra o processo da Casa do Arco, casa da 

dona Reis, se já foi encontrado uma solução viável ou pensada uma solução que seja uma mais 

valia para a vila, num edifício icónico e potencial para acolher atividade cultural, porque aos 

turistas/visitantes não podemos continuar a oferecer unicamente as nossas belezas naturais, é 

urgente diversificar e cativar novos públicos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 4- Senhor Presidente passaram mais de seis anos sobre as obras no antigo edifício da 

GNR, contíguo ao da sede da Junta de Freguesia de são Salvador e Santa e Maria, obra que 

deixou o telhado num estado de degradação que o vereador Pedro bem sabe, porque na altura 

em que as obras ainda decorriam, ele foi lá comigo, fotografou e disse que iria tratar de 

imediato do assunto, para resolver o mais rapidamente possível o problema. A verdade é que 

até hoje passados 7 anos tudo permanece igual, exceto o telhado que só piorou o estado de 

degradação em que se encontrava. Acresce o facto que o mesmo seria resolvido em simultâneo 

com as acessibilidades nos dois edifícios. Os últimos pedidos que fizemos a questionar em que 

ponto se encontrava o lançamento do concurso, que como o Senhor Presidente José Alberto 

Guerreiro se lembrará, na reunião em que estive consigo e o senhor vereador Ricardo Cardoso, 

me foi dito que estava para breve, mas passaram mais 6 meses, e a respostas aos três  últimos 

pedidos de informação sobre o estado em que se encontra o processo não tiveram qualquer 

resposta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5- Na sequência do voto de pesar do Partido Socialista apresentado na assembleia de 

18/03/2021 e aprovado por unanimidade, foi solicitado a Freguesia de São Salvador e Santa 

Maria que futuramente atribuísse a uma rua de Odemira o nome Trio Odemira, o que foi 

acolhido de bom grado pelo seu executivo. Nessa mesma reunião decidiu o executivo desta 

Junta sugerir á Câmara Municipal que o nome do grupo fosse acrescentado Ao Quintal da 

Música que se designaria por: Quintal da Música Trio Odemira. -------------------------------------  

 ----------- 5- Por último, vou falar de um edifício público que se encontra ao abandono e a ser 

diariamente vandalizado, sem que o Município de Odemira ou Junta de Freguesia de Milfontes, 

onde o mesmo se encontra, fizessem nada para o conservar. Penso que a associação de 

moradores da Ribeira da Azenha se extinguiu, mas o edifício sede da mesma deve ser 

conservado e reabilitado. Se não for para os fins para que foi fundado, que seja reabilitado para 

outro uso e não permitamos que a sua vandalização continue.”. --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que reiterou o pedido feito em anteriores reuniões, 

tendo sido prometido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal que traria a resposta nesta 

sessão, sobre o acolhimento dado às propostas apresentadas pelos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária em relação às trinta medidas municipais de emergência Covid-19. Sobre 

aquelas medidas, solicitou o ponto de situação de cada uma, designadamente: como estava a 

decorrera a sua implementação, uma vez que em relação ao apoio à cultura e aos agentes 

culturais, apesar do testemunho do Senhor José Torres na última sessão e das várias 

intervenções feitas por ele em sessões anteriores, nada se passou. “A compra antecipada de 

espetáculos não foi lançada, a reunião que o Senhor Presidente prometeu para a semana 

seguinte há um mês atrás não aconteceu, continuam os apoios sociais por chegar”.  ---------------  

 ----------- Em relação à sessão extraordinária da Assembleia Municipal sobre o estado do 

concelho, foi informado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal na última sessão que 

nenhuma entidade/ organismo tinha respondido à tomada de posição unanime da Assembleia 
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Municipal e que se fosse necessário recorreria para as Instâncias Europeias. Sobre esta 

informação disse: “Senhor Presidente vai acabar o mandato sem ir para as Instâncias 

Europeias? Recebeu alguma resposta? Alguma coisa mudou? O que fazer agora?”. ---------------  

 ---------- Por último, relativamente ao ATL para crianças com necessidades educativas 

especiais e referindo-se ao email enviado à Assembleia Municipal pela Senhora Dilar Duarte, 

informou que a munícipe afirma que já tinha contatado a Câmara Municipal de Odemira, a TIC 

TAC, os Serviços Sociais, a EPO, a Freguesia de São Teotónio, a APCO, o Projeto Cuidar +, 

entre outros e que não obteve qualquer resposta. Neste sentido, perguntou como era possível 

ninguém responder à munícipe. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor João Quaresma relembrou que na sessão anterior tinha sido falado sobre a 

possibilidade de se convidar uma representação de entidades com competência na gestão água 

do concelho de Odemira, designadamente a ABM, para estarem presentes numa sessão da 

Assembleia Municipal com vista a esclarecer as diversas dúvidas/ questões frequentemente 

colocadas no Período de Intervenção do Público e pelos eleitos deste Órgão. Nesse sentido, 

perguntou se esta proposta se iria concretizar.------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida, no seguinte sentido: “Na penúltima Sessão 

Ordinária deste mandato, vimos recordar ao Sr. Presidente alguns assuntos pendentes desde o 

ano 2020: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Na Sessão de Junho de 2020 foi solicitado ao Sr. Presidente que desse conhecimento 

a esta Assembleia do Protocolo estabelecido com a Associação Casas Brancas para exploração 

do Bar da Praia do Almograve. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entretanto, tivemos conhecimento de um eventual concurso para o referido 

estabelecimento durante a presente época balnear. É público que o bar em causa continua a ser 

explorado pela associação supracitada.  -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Pedimos ao Sr. Presidente que nos esclareça qual a situação da referida exploração e 

que seja dado conhecimento do documento onde se baseiam as condições de exploração assim 

como outras eventuais parecerias ou similares entre o Município de Odemira e Associação 

Casas Brancas.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Também queremos recordar a solicitação que foi feita sobre os critérios de 

distribuição dos ecopontos no concelho de Odemira definidos pela entidade gestora. -------------  

 ----------- • Outro assunto pendente e que gostaríamos que fosse dado conhecimento a esta 

Assembleia é o ponto de situação de uma eventual intervenção no Mercado Municipal de 

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

 ----------- Também solicitamos que seja apresentada a esta Assembleia do levantamento dos 

projetos financiados pelo programa Odemira Empreende assim como o grau de execução 

desses projetos, quais os que subsistiram após o período de financiamento e os que não foram 

bem sucedidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 25 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que, relativamente “à alimentação do caudal 

ecológico de Santa Clara”, referiu que a diminuição de água naquele caudal implica uma 

diminuição da qualidade da água, agravada com as descargas de algumas Estações de 

Tratamento de Águas Residuais. Disse, ainda, que “a panóplia de entidades que se têm de 

pronunciar e com responsabilidades no controlo, no uso, na fiscalização, na monitorização da 

água”, desde a captação até ao utilizador, era exatamente a mesma lista de entidades que se 

demitiram das suas responsabilidades. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que há cinquenta anos que a barragem foi construída e ainda tinha o mesmo 

sistema de distribuição. Apesar de, há trinta anos, existirem fundos comunitários de 

financiamento diversos, nenhuma entidade com competência naquela matéria utilizou essa 
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possibilidade para modificar/ melhorar/ criar um sistema que permitisse uma gestão muito mais 

adequada e que minimizasse os desperdícios existentes nos terminais dos caudais de rega. -------  

 ---------- Por último afirmou que esta situação era “confrangedora porque o que estamos a 

passar tem a ver com a incompetência/ incapacidade que estas entidades todas tiveram no 

desempenho do seu papel”. ---------------------------------------------------------------------------------   

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

 ----------- O Senhor Pedro Gonçalves, referindo-se à campanha de propaganda da CIMAL 

sobre os passes escolares, publicitada neste dia, alertou para o facto de as aulas terem 

terminado para alguns alunos do ensino secundário na semana anterior, continuando os jovens  

a deslocar-se para Odemira para apoio aos exames, estando a Rodoviária a cobrar a deslocação 

a algumas crianças. Revelou que tinha contactado os serviços municipais sobre aquele assunto 

e foi informado que os passes estavam em vigor até ao final do mês de junho, pelo que não 

entendia o porquê de a rodoviária estar a efetuar a cobrança dos mesmos. Por fim, alertou que 

os jovens continuarão a deslocar-se para Odemira durante o próximo mês para apoio a exames, 

pelo que questionou se iriam existir passes para o respetivo transporte. ------------------------------  

 ----------- Referindo-se ao campo de futebol de Colos, relembrou que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal tinha informado que as obras iriam iniciar brevemente e efetivamente tinha 

reparado que existiam movimentações de terras no local. Porém, em todos os relatórios das 

atividades realizadas pelo Município de Odemira, presentes nas sessões da Assembleia 

Municipal, constava que aquela obra “estava em curso/ estudo prévio”. Neste sentido, 

questionou que tipo de obras estava a ocorrer no campo de futebol e de que era a 

responsabilidade das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao suposto plano de contingência para a Barragem de Santa Clara 

considerou, refere que existiam informações contrárias da ABM e da DGADR e relembrou que 

em dois mil e dezanove, no seu discurso na sessão extraordinária do “Vinte e Cinco de Abril”, 
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já alertava para o facto de não estar a ser garantido o caudal ecológico do rio Mira. Referiu, 

ainda, que a falta de caudal ecológico em Santa Clara-a-Velha e em Sabóia era agravada com a 

descarga da Estação de Tratamento de Águas Residuais. Neste sentido, questionou: “Quem tem 

sido o representante da Câmara Municipal que têm ido às Assembleias Gerais da ABM, o que é 

que tem sido feito e qual a posição da Câmara Municipal lá? Tem a Câmara Municipal 

conhecimento de que fora do Perímetro de Rega do Mira estarem a ser regadas plantações de 

eucaliptos com água da barragem de Santa Clara? Tem a Câmara Municipal conhecimento da 

ABM supostamente se preparar para cobrar o acesso à praia fluvial de Santa Clara-a-Velha?”.--  

 ------------ Seguidamente, apresentou a MOÇÃO que se transcreve na íntegra: ---------------------   

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

 ----------- GESTÃO DA ÁGUA DA ALBUFEIRA DE SANTA CLARA-A-VELHA -------------  

 ----------- Considerando que em 30/04/2019, o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia 

Municipal de Odemira, uma proposta de moratória à expansão da atividade agrícola intensiva 

no Perímetro de Rega do Mira e no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -  

 ----------- Passados dois anos a atividade agrícola intensiva não só não abrandou, como se 

intensificou de forma irresponsável, no seguimento do comunicado da Associação de 

Horticultores e fruticultores do Sudoeste Alentejano (AHSA) de 25/03/2020 que afirmou, “A 

agricultura não pode parar”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Segundo informação no sítio eletrónico da Associação de Beneficiários do Mira 

(ABM), a albufeira de Santa Clara-a-Velha encontrava-se a 48 por cento da sua capacidade 

máxima em 23 de junho. Ou seja, contava com apenas 234 milhões de metros cúbicos de água 

no início do Verão. Este volume está já abaixo da capacidade útil da albufeira que é de 240,3 

milhões de metros cúbicos, levando à instalação de bombas para fazer subir a água para 

abastecer o Perímetro de Rega do Mira e as populações que dela dependem. -----------------------  

 ----------- Considerando que a empresa Águas Públicas do Alentejo é a concessionária da 
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utilização dos recursos hídricos da albufeira de Santa Clara para o abastecimento público. Para 

a captação de água para rega, a concessão foi atribuída, em 2011, à Direção-Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). No entanto, o contrato de concessão da 

DGADR foi posteriormente outorgado à ABM, tendo sido também concessionada a esta 

entidade a produção de energia hidroelétrica no Aproveitamento Hidroagrícola do Mira. ---------  

 ---------- Considerando ainda a inexistência de um Plano de Contingência para enfrentar a 

escassez de  água na Barragem de Santa Clara-a-Velha, o que levou o Presidente do Município 

de Odemira a afirmar recentemente: “Na última reunião do Conselho Estratégico da Associação 

de Beneficiários do Mira, a principal discussão foi exatamente a água disponível na barragem 

de Santa Clara para efeitos de rega, que dá apenas para um ano, se não chover”; -------------------  

 ---------- Na albufeira, são captados anualmente 2,5 milhões de metros cúbicos de água para 

abastecimento público, o que contrasta com os cerca de 33,8 milhões de metros cúbicos para a 

campanha de rega. O volume captado para as explorações agrícolas do Perímetro de Rega do 

Mira é já cerca de 14 vezes superior ao captado para abastecimento público. -----------------------  

 ---------- Considerando que a crescente escassez hídrica na albufeira de Santa Clara-a-Velha, 

levou ao corte do fornecimento de água a pequenos consumidores que se encontram fora do 

Perímetro de Rega do Mira, em Aljezur e Odemira. -----------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que não é garantido o caudal ecológico ao rio Mira, colocando em risco 

a biodiversidade que depende daquela água. Há já relatos do aparecimento de peixes mortos em 

troços secos do rio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha contactou a ABM a 

respeito da ausência de caudal ecológico causada pelo bloqueio das descargas de água para o 

rio. Em resposta, a Associação disse que “não eram obrigados a garantir o caudal ecológico”, 

uma afirmação desmentida pela Agência Portuguesa do Ambiente que assegura que a “ABM 

não pode retirar a água ao rio”. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Considerando que a Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha pediu também à ABM 

uma estimativa dos custos da água a disponibilizar entre 15 de junho e 15 de setembro para o 

espelho de água, tendo a ABM referido que assegurava a água solicitada a troco de 16.898 

euros. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que o problema aqui não é a falta de água, mas a vontade de fazer 

negócio por parte da ABM, com a água que não lhe pertence e que é de todos nós.----------------  

 ----------- A violação do direito de acesso a um bem essencial como água, perpetrada pela ABM, 

merece o repúdio do Bloco de Esquerda que exige a reposição imediata do fornecimento da 

água aos pequenos consumidores, bem como a restituição do caudal ecológico ao rio Mira. -----  

 ----------- A expansão da agricultura intensiva agrava-se no Perímetro de Rega do Mira, 

delapidando os recursos hídricos da região e pondo em risco tanto o acesso dos pequenos 

consumidores e da população em geral à água, como a sobrevivência da fauna e da flora que 

dependem do caudal ecológico libertado pela albufeira de Santa Clara. -----------------------------  

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

 -----------  - Repudiar a atuação da Associação de Beneficiários do Mira em todo este processo. -  

 -----------  - Reprovar o corte do fornecimento a pequenos consumidores e o bloqueio da água 

pela ABM que não garante o necessário caudal ecológico no Rio Mira. -----------------------------  

 -----------  - Exigir a imediata reposição do caudal ecológico no Rio Mira. --------------------------  

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

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

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

 -----------  - Ministros do Ambiente e da Ação Climática, da Agricultura e da Coesão Territorial  

 -----------  - Assembleia Intermunicipal e Conselho Intermunicipal da Cimal ------------------------  

 -----------  - CCDR Alentejo, Coordenador do Grupo de Trabalho do Mira e IGAMAOT ---------  

 -----------  - Municípios e Assembleias Municipais da área do PNSACV e de Almodôvar e 
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Ourique  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Anafre e Associação Nacional de Municípios. ---------------------------------------------  

 ----------  - Associação de Beneficiários do Mira --------------------------------------------------------  

 ----------  - Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos e Agência Portuguesa do Ambiente --  

 ----------  - Administração da Região Hidrográfica do Alentejo ---------------------------------------  

 ----------  - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural ----------------------------------  

 ----------  - Águas Públicas do Alentejo -------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda - Odemira, 25 de junho de 2021”. ----------  

 ---------- Seguidamente a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou para 

apreciação a presente Moção. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que considerou que, ao reprovarem o 

comportamento da ABM, poderiam estar a assacar responsabilidades apenas a uma entidade 

quando existem outras entidades que deveriam ter tido também intervenção nesta matéria. 

Relembrou, ainda, que historicamente o Estado é que ajudou a criar as associações de 

beneficiários para que elas pudessem tratar das questões relacionadas com a distribuição da 

água, mas nomeou pessoas para aquelas associações para representarem o próprio Estado. -------  

 ---------- Por último, sugeriu que vissem o artigo de Miguel Sousa Tavares no Jornal Expresso 

desta data, sobre a questão da água e no qual é questionado o próprio comportamento do 

Ministro do Ambiente e da Ministra da Agricultura. ----------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que referiu que “personificar a questão na ABM 

tem a ver com o facto de ter sido a ABM o interlocutor e foi quem tentou fazer dinheiro com a 

água de Santa Clara-a-Velha do cofre da Junta de Freguesia. É a ABM que diz que não era 

obrigada a garantir o caudal ecológico. É a ABM que faz aqui o papel de fora da lei. A 
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responsabilidade principal é do Ministério do Ambiente, porque deixa a quadrilha atuar desta 

forma e que a fauna do leito do rio esteja a morrer, porque o principal valor que move a ABM 

em relação à água de Santa Clara são os euros e obras zero.”. -----------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que sugeriu que a Assembleia Municipal auscultasse 

a opinião dos associados da ABM, com vista a sentir a sensibilidade daqueles para estas 

questões e em relação às posições tomadas pela respetiva Direção. ----------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que considerou que a decisão da 

Assembleia Municipal era relativa àquela Moção e não às decisões da ABM. ----------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que considerou que a ABM devia explicar à 

Assembleia Municipal porque cortou o caudal ecológico, se foi por necessidade de 

racionamento de água ou porque entendiam que deveriam de aí retirar dividendos dessa 

necessidade. Revelou que, se o motivo fosse a falta de água, então não seria pelo facto de se 

pagar o abastecimento, que deveria ter sido restituído o caudal. Considerou ainda que era 

importante conhecer-se “o tal plano específico”. --------------------------------------------------------  

  ---------- Por último, questionou à Senhora Presidente da Assembleia Municipal se já existia 

feedback da participação da ABM e da AgdA numa sessão deste Órgão. ----------------------------  

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

intenção de realizar uma sessão extraordinária temática sobre a água e, bem assim, informou 

que houve a possibilidade de se convidar uma pessoa que parece ser bastante conhecedora da 

barragem de Santa Clara e que poderia argumentar de uma forma mais técnica e diferente dos 

eleitos da Assembleia Municipal e, nesse sentido, o Presidente da Câmara Municipal ficou de 

encetar esse contacto para aferir a disponibilidade dessa pessoa participar nessa sessão. ----------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção 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 
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votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

colocadas no presente ponto da Ordem de Trabalhos, referiu que: ------------------------------------  

 ----------  - existia vontade da ARH em resolver a questão do caudal ecológico, tendo enviado 

uma determinação à ABM. Se nada aconteceu até à data, denota a falta de sensibilidade para a 

situação. Referiu ainda que tinha sido informado que não estava nada escrito no contrato de 

concessão sobre o espelho de água, mas relembrou que a intervenção naquela zona tinha sido 

da responsabilidade da Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território, uma obra 

do Estado, pelo que deveria estar obrigado a repor aquele caudal, até por respeito pela ecologia. 

Informou, ainda, que a questão da falta de água estava a começar a gerar conflitos entre os 

pequenos utilizadores da água de Santa Clara, porque uns estavam dentro e outros fora do 

Perímetro de Rega do Mira, o que era lamentável e preocupante. -------------------------------------  

 ---------- Informou, ainda, que as entidades públicas têm competências diversas e não gostam 

que outras se intrometam no seu domínio e o próprio Estado permitia que isso aconteça, 

especialmente no domínio da água, onde existem vários poderes e onde as próprias autarquias 

eram completamente marginalizadas. Considerou, também, que os próprios beneficiários, 

durante anos, nunca apareceram nas Assembleias Gerais da ABM, demitindo-se também do seu 

poder.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Seguidamente informou que desconhecia se estavam a regar eucaliptos fora do 

Perímetro de Rega do Mira e se pretendiam taxar o acesso à praia, mas iria averiguar, no 

entanto, podia adiantar que o Município não pagaria qualquer taxa e relembrou que a entidade 

gestora do espaço era a APA. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Quanto ao plano de resiliência informou que no dia seis de junho tinha recebido do 

Ministério da Agricultura a informação de que terá sido elaborado um PCSS, mas a ABM 

informou no Conselho Estratégico que estava candidatado e aprovado a elaboração de um 

plano de gestão e resiliência, tratando-se de um documento diferente. -------------------------------  

 ----------- Revelou que a Câmara Municipal na Assembleia Geral da ABM tem estado sempre 

representada por um dos eleitos, que vai mandatado e com as posições a tomar, mas na reunião 

do Conselho Estratégico da ABM apenas está o Presidente da Câmara Municipal. ----------------  

 ----------- Relembrou que a ABM tem uma Direção eleita e votada pela Assembleia Geral e será 

aquele órgão que se deverá pronunciar sobre as decisões tomadas pela respetiva Direção. -------  

 -----------  - Quanto aos ATL para crianças NEE informou que iria analisar a questão com a 

Vereadora Deolinda Seno Luís com vista a se encontrar uma solução, uma vez que de facto esta 

necessidade no concelho estava identificada. ------------------------------------------------------------  

 -----------  - a abertura do concurso publico para reparação do troço da Estrada Municipal 

número quinhentos e trinta e dois iria à próxima reunião do Coletivo. -------------------------------  

 -----------  - sobre o Centro Escolar de São Luís disse que tinham realizado uma série de 

reuniões com todos os interveniente na matéria, tendo ficado acordado a instalação de 

estruturas modelares temporárias e definido o respetivo espaço, e já efetuaram alguma consulta 

a empresas fornecedoras daquele tipo de equipamento. Disse, ainda, que era difícil estimar o 

tempo de duração daquela situação, mas seguramente seria durante os próximos dois anos 

letivos, porque tinham de abrir novamente o concurso publica e efetuar a obra, sendo que os 

custos desta operação decorriam por conta da garantia da obra. ---------------------------------------  

 -----------  - relativamente à Fábrica do Miranda informou que iria ser substituída a cobertura 

através de concurso, mas não existia nenhum relatório do Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC). Porém, a informação que tinha era de que não existiam nenhuma alteração 

estrutural e que a cobertura seria efetuada através da colocação de uma estrutura leve. Em 
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relação aos funcionários que se encontram no referido edifício, informou que existia um Plano 

de Higiene, Saúde e Segurança da obra. -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - iria efetuar junto de quem de direito todas as démarches possíveis para evitar o 

términus da carreia EVA. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a Casa do Arco foi alvo de um concurso para alojamento local que ficou deserto, 

mas no momento estavam analisar um possível acordo com a Associação Rota Vicentina, com 

vista a protocolar uma iniciativa de recuperação do edifício e fixação da sua sede. ----------------  

 ----------  - as obras no edifício da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria 

dependiam da execução de outras obras prioritárias. ----------------------------------------------------  

 ----------  - o edifico da Ribeira da Azenha tinha sido construído por uma Comissão de 

Moradores, num terreno particular e, na altura, contou com o apoio da Câmara Municipal. 

Atualmente aquela Comissão já não existia e não se tratava de um edifício municipal. Informou 

que já tinham, conjuntamente com a Junta de Freguesia, tentado ativar o edifício, mas a 

proprietária do terreno não permitiu. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - deu conhecimento que alguns apoios no âmbito das trinta medidas municipais 

Covid-19, já tinham sido processados. Outros, por não reunirem as condições estabelecidas nas 

candidaturas, foram encaminhados para decisão em sede de reunião da Câmara Municipal. 

Referiu ainda que estava a decorrer o processo de contratação de espetáculos culturais. ----------  

 ----------  - quanto ao recurso às Instâncias Europeias, informou que existiam muitas matérias 

que tinham de ser verificadas, mas o processo ainda não tinha terminado. ---------------------------  

 ----------  - em relação aos critérios referentes à distribuição dos ecopontos, informou que, no 

primeiro, tiveram em atenção a substituição daqueles que estavam danificados e cujas ilhas não 

tinham sido repostas. No segundo, tiveram em consideração as requisições efetuadas pelas 

freguesias à AMBILITAL. No entanto, informou que irá haver mais um critério de distribuição, 

que terá em conta a identificação dos pontos de maior concentração de resíduos. ------------------  
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 -----------  - o Mercado Municipal de Odemira está a ser alvo da elaboração de um plano de 

requalificação, pelo que solicitou ao Senhor Vice-Presidente que equacionasse a sua 

apresentação em futura sessão daquele Órgão. -----------------------------------------------------------  

 -----------  - Iria enviar aos deputados municipais o protocolo com as Casas Brancas sobre o Bar 

da Praia, bem como o relatório do Odemira Empreende. -----------------------------------------------  

 -----------  - quanto à modernização do investimento de rega, informou que a CIMAL e a 

Câmara Municipal de Odemira participaram sempre em todos os quadros comunitários de 

apoio, na tentativa de captar investimento. Porém, o mesmo tem sido canalizado o apoio para o 

Alqueva e para o Algarve. Disse, ainda, que a ABM tinha também um modelo de estudo prévio 

para a modernização dos blocos e eliminação de perdas de água. -------------------------------------  

 -----------  - iria junto dos serviços municipais verificar a situação dos passes sociais, bem como 

a duplicação do pagamento. --------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - quanto ao campo de futebol de Colos, informou que as intervenções que estavam 

em curso, eram da responsabilidade da Câmara Municipal e da respetiva Junta de Freguesia e 

destinavam-se apenas a repor os níveis do campo de futebol, uma vez que existia um grande 

desnível no terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - em relação à sugestão de denominação do Quintal da Música, informou que iria 

passar essa proposta para o próximo Executivo Municipal, porque entendia que não seria 

correto alguém que teve um litígio tão grande sobre aquele equipamento com os artistas, viesse 

agora propor a denominação do espaço. Informou ainda que o Trio Odemira não teve nenhum 

projeto para o Quintal da Música, mas sim uma proposta para animar o espaço com valores 

escandalosos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último disse que em relação “à outra questão do Nuno Góis é muito fácil 

responder. Nós acolhemos todas. Diga-me lá quais são as que não acolhemos? Quando é que 

apresentaram essas propostas formalmente?”. Tendo o Senhor Nuno Góis referido “O Senhor 
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Presidente disse aqui há um mês que recebeu as propostas e que acolheu algumas delas. 

Mandou de cor para o ar então, porque não sabe.” Em resposta, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal afirma que “acolhi algumas delas, mas não acolhi todas”. Interveio o Senhor Nuno 

Góis para referir “Então mas acabou de dizer que acolheu todas! Senhor Presidente decida-se!” 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal retorquiu que “O que você está-me a dizer é 

propostas no sentido formal. E no sentido formal eu não obtive. Obtive foi contributos. Foi o 

que pedimos. Nós pedimos contributos. Propostas que eu me lembro não tive nenhuma”. Face a 

esta afirmação o Senhor Nuno Gois disse “Ótimo. Então mudamos a palavra. Então qual dos 

contributos é que foram acolhidos pelo Executivo? Disse que trazia a esta reunião Senhor 

Presidente!”, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal respondido “Não os contei. 

Foram alguns. Não, não trouxe.”  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim o Senhor Nuno Góis questionou ainda sobre as reuniões com os agentes 

culturais, tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal referido “Ainda não houve tempo 

para fazer a reunião, mas está a ser agendada.” ----------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal interrompeu a reunião 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-se início ao 

tratamento dos assuntos constantes no Período da Ordem do Dia. ------------------------------------  

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

 ---------- Ponto um: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, tendo 

sido efetuada a respetiva apresentação pelo Dr. Rui Silva, Chefe da Divisão de Gestão Interna 

do Município de Odemira: ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0308-2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 -----------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2763-2021, datada de 26 de maio 2021, proveniente da 

Divisão de Gestão Interna, a remeter os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de 

2020 e, na qual consta que as Contas são prestadas tendo como referencial contabilístico, pela 

primeira vez, o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-

AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, cuja entrada em vigor nas 

Autarquias Locais foi sucessivamente adiada pelo Governo até 01-01-2020.  ----------------------  

 ----------- Para uma melhor apreciação, a documentação é apresentada compilada da seguinte 

forma:  --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I. Relatório de Gestão ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- II. Demonstrações Orçamentais -----------------------------------------------------------------  

 ----------- • Mapas de Demonstrações Orçamentais ------------------------------------------------------  

 ----------- • Anexo às Demonstrações Orçamentais ------------------------------------------------------  

 ----------- III. Demonstrações Financeiras -----------------------------------------------------------------  

 ----------- • Balanço Inicial em SNC-AP e notas explicativas -------------------------------------------  

 ----------- • Mapas de Demonstrações Financeiras -------------------------------------------------------  

 ----------- • Anexo às Demonstrações Financeiras --------------------------------------------------------  

 ----------- IV. Outros Documentos --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- V. Certificação de Contas ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VI. Declarações LCPA  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As Contas de 2020 apresentam: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- • Ao nível das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro, um balanço que 

evidencia um total do ativo de 102.359.337,58€, um total do património líquido de 

89.008.958,97€ e um total do passivo de 13.350.378,61€; uma demonstração de resultados que 

evidencia resultados antes de depreciações e gastos de financiamento de 5.961.399,40€ e um 
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resultado líquido do período de 383.373,57€; uma demonstração de fluxos de caixa que 

evidencia um saldo da gerência anterior (saldo inicial de 2020) de 5.688.733,90€ 

(4.685.517,93€ de execução orçamental e 1.003.215,97€ de operações de tesouraria) e um saldo 

para a gerência seguinte de 7.349.554,64€ (6.448.988,94€ de execução orçamental e 

900.555,70€ de operações de tesouraria). -----------------------------------------------------------------  

 ---------- • Ao nível das demonstrações orçamentais, uma demonstração de desempenho 

orçamental, uma demonstração orçamental da receita e uma demonstração orçamental da 

despesa que evidenciam uma execução da receita total de 35.969.890,75€ e uma execução da 

despesa total de 29.520.901,81€; uma demonstração de execução das grandes opções do plano 

que evidencia um montante total executado de 18.532.202,98€, uma demonstração de execução 

do plano plurianual de investimentos que evidencia um montante total executado de 

3.772.101,90€ e uma demonstração de execução do plano de atividades municipal que 

evidencia um montante total executado de 14.760.101,08€. -------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a apreciação e deliberação dos Documentos de Prestação de 

Contas relativos ao ano de 2020, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal, conforme 

estabelece a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º daquele diploma. -----------------------------------------  

 ---------- Foi efetuada uma apresentação pelo Chefe da Divisão de Gestão Interna do Município 

de Odemira relativa ao presente documento e às alterações resultantes da aplicação do Sistema 

de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). O Senhor 

Presidente da Câmara Municipal agradeceu ao Chefe da Divisão da Gestão Interna a 

apresentação do documento em causa e felicitou-o pelo trabalho desenvolvido, reconhecendo o 

esforço efetuado pela equipa do Setor Financeiro, da Divisão de Gestão Interna, na produção 

daquele documento. ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ----------- Vem os eleitos da CDU, votar contra, justificando que as discordâncias por nós 

consideradas nada têm a ver com os aspetos técnicos subjacentes à elaboração dos documentos, 

mas antes com as opções políticas do PS; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos perante a análise dos resultados do exercício de mais um ano e não podemos 

deixar de sinalizar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A existência de uma baixa afetação de recursos em despesas de capital, ou seja a falta 

de investimentos para Odemira. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim como sinalizamos a baixa execução de fundos comunitários (apesar da 

execução do Portugal2020 estar com quase metade de fundos sem execução). ---------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU, -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sara Ramos ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Luís Cardoso”.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, sete 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 um membros da Assembleia Municipal. ---------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA Nº12/2021P - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ---------------------------  
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 ---------- “7 - ASSUNTO N.º 0375-2021 - PROPOSTA Nº 12/2021 P - CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS -----------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 12/2021 P, datada de 17/06/2021, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº 12/2021 P - Contratos interadministrativos do Município para as 

Freguesias -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A relação de colaboração protocolada anualmente entre a Câmara Municipal e todas 

as Freguesias do Concelho de Odemira, teve início em 2001, pelo que o processo não é novo, 

sendo agora proposto o reforço da sua transparência, com novos critérios e objetivos, bem 

como o acréscimo global de recursos financeiros a todas as Freguesias. -----------------------------  

 ---------- Em 2013, a publicação da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, veio definir o modelo 

de relação contratual entre as entidades públicas que pretendam estabelecer formas de 

delegação e/ou colaboração no exercício de competências de uma das entidades ou de ambas, 

tendo determinado a revisão dos Protocolos em vigor até então entre a Câmara Municipal e as 

Juntas de Freguesia, e em consequência a formalização dos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de algumas Competências da Câmara nas Juntas de Freguesia previstas na Lei 

75/2013, e os Contratos de Colaboração entre as mesmas entidades em outras competências que 

a lei não previu, tais como os transportes escolares ou a cobrança dos serviços de água, 

saneamento e resíduos, entre outros. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda neste âmbito, a partir de 2018, foram publicadas a Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que definem respetivamente a Lei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

e o Decreto-Lei concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das 

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

 ---------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 
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descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas sectoriais e de 

entre eles o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de Abril, que concretiza o quadro de transferência de 

competências dos Municípios para os órgãos das freguesias em vários domínios, determinando 

90 dias como prazo de “negociação” entre o Município e as freguesias e comunicação à DGAL, 

caso se efetivasse em 2019. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste quadro, e tendo em conta: ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que a lei propõe uma ampla negociação de quais as competências a transferir, e 

respetivos recursos financeiros (bem como a sua justificação); ---------------------------------------  

 -----------  - Que para além das competências previstas na lei as freguesias já exercem outras 

estabelecidas por acordos de colaboração bilaterais; ----------------------------------------------------  

 ----------- Considerou-se que o prazo de 30 de Junho de 2019 não permitia a conclusão do 

processo de transferência de competências previsto no DL 57/2019 de forma eficaz e 

aprofundada como o processo exige, tendo a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

decidido pelo adiamento deste processo, e comunicado a decisão à Direção Geral das 

Autarquias Locais, em tempo útil. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em 2019, teve início no Município de Odemira a revisão dos atuais contratos 

interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia e dos contratos interadministrativos de colaboração em competências da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, com o objetivo de adaptação ao novo quadro legal, sendo 

que, os primeiros constituem a base para a transferência de competências da Câmara Municipal 

para as Juntas de Freguesia e os últimos não sofreram alteração de forma, mas foram alvo de 

revisão de alguns critérios, e por consequência, revistos os valores a transferir. --------------------  

 ----------- Ainda em 2019 e 2020, foram promovidas reuniões de trabalho, discussão, 

negociação e revisão entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, que se resumem em 
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duas reuniões entre o executivo da Câmara Municipal e as treze Juntas de Freguesia em 

simultâneo, e treze reuniões realizadas entre o executivo municipal e cada uma das treze Juntas 

de Freguesia, tendo sido revistos os critérios, métodos e cálculo de cada uma das matérias em 

que já existia colaboração, bem como aplicados a todas as novas competências a transferir e a 

colaborar no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As propostas preliminares foram remetidas ao coletivo da Câmara tendo sido 

agendadas e apresentadas na sua reunião de 2 de Dezembro último, e distribuídas a todos os 

eleitos para recolha de contributos, tendo posteriormente, em reunião do coletivo de 17 de 

Dezembro, sido recolhidos os contributos de todos, para ponderação e preparação da proposta 

final que foi apresentada na reunião extraordinária do coletivo do dia 28 de Dezembro, na qual 

foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após o longo período decorrido desde o início do processo, o amplo debate e recolha 

de contributos, considerou-se que havia condições para propor a aprovação à Câmara 

Municipal e a remessa a todas as 13 juntas de freguesia da presente proposta, cuja aprovação 

final compete a cada Freguesia e à Assembleia Municipal, nos termos legais. ----------------------  

 ---------- Assim, através do ofício n.º 8 de 5 de janeiro, foi dado conhecimento às 13 Juntas de 

Freguesia, para apreciação e pronúncia pelas mesmas, que tinha sido aprovada a proposta de 

revisão dos contratos interadministrativos e foi solicitada a pronúncia de todas as Freguesias, 

tendo em consideração que o acordo entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia é um 

requisito indispensável para remeter a proposta para apreciação e deliberação da Assembleia 

Municipal e da Assembleia de Freguesia -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Em meados do mês de maio, tendo em consideração que 4 das Freguesias do 

Concelho ainda não se haviam pronunciado sobre a proposta de revisão dos contratos 

interadministrativos, foram enviados ofícios em 17 de maio, para esclarecer se pretendiam 

efetuar uma contraproposta, uma vez que o acordo entre a Câmara Municipal e cada uma das 
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Juntas de Freguesias é um requisito indispensável para remeter a proposta a apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia, nos termos do disposto no 

n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. -----------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, e uma vez que apenas na presente data obtivemos a pronuncia de todas 

as Juntas de Freguesia, tenho a honra de propor ao Coletivo da Câmara Municipal a aprovação 

da proposta de revisão dos contratos interadministrativos de colaboração entre o Município e as 

Juntas de Freguesias, e bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do 

referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 17 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Propõe-se para aprovação e posterior remessa à Assembleia Municipal para 

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

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

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

qual foi aprovada por 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: PROPOSTA Nº 13/2021 P - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ---------------------------  
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 ---------- “8 - ASSUNTO N.º 0376-2021 - PROPOSTA Nº 13/2021 P - TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS ----------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 13/2021 P, datada de 17/06/2021, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº 13/2021 P - Transferência de Competências do Município para as 

Freguesias -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A relação de colaboração protocolada anualmente entre a Câmara Municipal e todas 

as Freguesias do Concelho de Odemira, teve início em 2001, pelo que o processo não é novo, 

sendo agora proposto o reforço da sua transparência, com novos critérios e objetivos, bem 

como o acréscimo global de recursos financeiros a todas as Freguesias. -----------------------------  

 ---------- Em 2013, a publicação da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, veio definir o modelo 

de relação contratual entre as entidades públicas que pretendam estabelecer formas de 

delegação e/ou colaboração no exercício de competências de uma das entidades ou de ambas, 

tendo determinado a revisão dos Protocolos em vigor até então entre a Câmara Municipal e as 

Juntas de Freguesia, e em consequência a formalização dos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de algumas Competências da Câmara nas Juntas de Freguesia previstas na Lei 

75/2013, e os Contratos de Colaboração entre as mesmas entidades em outras competências que 

a lei não previu, tais como os transportes escolares ou a cobrança dos serviços de água, 

saneamento e resíduos, entre outros. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda neste âmbito, a partir de 2018, foram publicadas a Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que definem respetivamente a Lei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

e o Decreto-Lei concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das 

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

 ---------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 
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descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas sectoriais e de 

entre eles o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de Abril, que concretiza o quadro de transferência de 

competências dos Municípios para os órgãos das freguesias em vários domínios, determinando 

90 dias como prazo de “negociação” entre o Município e as freguesias e comunicação à DGAL, 

caso se efetivasse em 2019. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste quadro, e tendo em conta: ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que a lei propõe uma ampla negociação de quais as competências a transferir, e 

respetivos recursos financeiros (bem como a sua justificação); ---------------------------------------  

 -----------  - Que para além das competências previstas na lei as freguesias já exercem outras 

estabelecidas por acordos de colaboração bilaterais; ----------------------------------------------------  

 ----------- Considerou-se que o prazo de 30 de Junho de 2019 não permitia a conclusão do 

processo de transferência de competências previsto no DL 57/2019 de forma eficaz e 

aprofundada como o processo exige, tendo a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

decidido pelo adiamento deste processo, e comunicado a decisão à Direção Geral das 

Autarquias Locais, em tempo útil. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em 2019, teve início no Município de Odemira a revisão dos atuais contratos 

interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia e dos contratos interadministrativos de colaboração em competências da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, com o objetivo de adaptação ao novo quadro legal, sendo 

que, os primeiros constituem a base para a transferência de competências da Câmara Municipal 

para as Juntas de Freguesia e os últimos não sofreram alteração de forma, mas foram alvo de 

revisão de alguns critérios, e por consequência, revistos os valores a transferir. --------------------  

 ----------- O exercício destas competências pelas freguesias do concelho tem como princípio 

base a promoção e aumento da eficiência da gestão e dos ganhos de eficácia dos recursos por 
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parte das autarquias locais, concretizando uma boa articulação entre o município e a freguesia, 

o que resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações. ----------------------  

 ---------- Os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da já 

mencionada Lei, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo 

negocial entre o município e todas as freguesias do concelho, que possibilitou a elaboração de 

um documento adaptado à realidade especifica de cada freguesia, dando cumprimento à 

aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, de modo a que, em regra, todas as 

freguesias do município beneficiam das mesmas competências e, em termos proporcionais, de 

recursos equivalentes, tendo como fundamentos critérios relacionados com a caraterização de 

cada uma das freguesias do concelho, tratando assim de forma diferente realidades que não são 

iguais. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A transferência de competências para as freguesias tem caráter universal, sendo 

diferenciada em função da sua natureza e dimensão, considerando a sua população e 

capacidade de execução (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril). --------------------  

 ---------- A promoção de estudos necessários à concretização desta transferência de 

competências, que demonstrem o cumprimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 9.º do 

mencionado Decreto-Lei, o qual prevê que os recursos financeiros são calculados tendo por 

base as estruturas de despesas e de receitas que o município respetivo tem com o exercício das 

competências em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos ou contratos 

respeitantes, encontra-se assegurada, conforme demonstra o estudo presente no anexo do 

presente contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, 

considerando as suas características, a sua população, a sua capacidade de execução, face às 

infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, resultando na diferenciação 

quanto às competências a transferir/concretizar para as freguesias rurais e freguesias urbanas 
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(n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto). ----------------------------------------------  

 ----------- A repartição de competências entre o município e as freguesias não pode determinar 

um aumento da despesa pública global prevista no ano da concretização, sendo que os recursos 

financeiros afetos não podem ser inferiores aos constantes em acordos ou contratos respeitantes 

às mesmas matérias, o que resultou que, no apuramento dos recursos a transferir, fossem 

considerados recursos aproximados aos transferidos nesta data, para o mesmo efeito (artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do artigo 38.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto), sendo ainda determinado que as transferências não sofrerão 

qualquer decréscimo em relação ao ano anterior. --------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo por base este quadro geral, em 2019 e 2020, foram promovidas reuniões de 

trabalho, discussão, negociação e revisão entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, 

que se resumem em duas reuniões entre o executivo da Câmara Municipal e as treze Juntas de 

Freguesia em simultâneo, e treze reuniões realizadas entre o executivo municipal e cada uma 

das treze Juntas de Freguesia, tendo sido revistos os critérios, métodos e cálculo de cada uma 

das matérias em que já existia colaboração, bem como aplicados a todas as novas competências 

a transferir e a colaborar no futuro. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As propostas preliminares foram remetidas ao coletivo da Câmara tendo sido 

agendadas e apresentadas na sua reunião de 2 de Dezembro último, e distribuídas a todos os 

eleitos para recolha de contributos, tendo posteriormente, em reunião do coletivo de 17 de 

Dezembro, sido recolhidos os contributos de todos, para ponderação e preparação da proposta 

final a apresentar à reunião extraordinária do coletivo agendada para 28 de Dezembro, para 

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

 ----------- Após o longo período decorrido desde o início do processo, o amplo debate e recolha 

de contributos, considerou-se que havia condições para propor à Câmara Municipal e em caso 

de aprovação, a remessa a todas as 13 juntas de freguesia da presente proposta, cuja aprovação 
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final compete a cada Freguesia e à Assembleia Municipal, nos termos legais. ----------------------  

 ---------- Assim, através do ofício n.º 9 de 5 de janeiro, foi dado conhecimento às 13 Juntas de 

Freguesia, para apreciação e pronúncia pelas mesmas, que tinha sido aprovada a proposta de 

revisão da transferência de competências do Município para as Freguesias e foi solicitada a 

pronúncia de todas as Freguesias, tendo em consideração que o acordo entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia é um requisito indispensável para remeter a proposta para 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia -----------------  

 ---------- Em meados do mês de maio, tendo em consideração que 6 das Freguesias do 

Concelho ainda não se haviam pronunciado sobre a proposta de transferência de competências, 

foram enviados ofícios em 17 de maio, para esclarecer se pretendiam efetuar uma 

contraproposta, uma vez que o acordo entre a Câmara Municipal e cada uma das Juntas de 

Freguesias é um requisito indispensável para remeter a proposta a apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Acresce referir que, para que esta transferência de competências do Município para as 

Freguesias possa produzir efeitos no Orçamento de Estado de 2022, é necessária a comunicação 

à Direção-Geral das Autarquias Locais até 30 de junho corrente. -------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor ao Coletivo da Câmara Municipal a aprovação 

da proposta do Auto de Transferência de Recursos do Município para as Juntas de Freguesias, 

tendo como suporte legal o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, o n.º 2 do artigo 38.º da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto, e os artigos 24.º e 32.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de apreciação e deliberação 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 17 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Presidente da Câmara, -------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Propõe-se para aprovação e posterior remessa à Assembleia Municipal para 

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

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

termos propostos.” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal para questionar se os 

Presidentes das Juntas de Freguesias e todas as autarquias já tinha votado aquele documento 

nos respetivos Órgãos (Junta e Assembleia de Freguesia). Isto porque a norma referia que o 

Executivo da Junta de Freguesia tem de aprovar o documento e remetê-lo para aprovação do 

órgão deliberativo no prazo de trinta dias. Em resposta a esta questão, constatou-se que nem 

todas as Juntas de Freguesia tinha o documento aprovado por ambos os órgãos da Freguesia. ---  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que considerou que as freguesias que ainda não 

tinham obtido a aprovação daquele documento na Assembleia de Freguesia, qualquer 

deliberação tomada na presente sessão não podia afetar essas freguesias, mas sim aquelas que 

tinham o processo completo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, considerou que não seria necessário que as Juntas de Freguesias tivessem o 

processo terminado, porque após a aprovação pela Junta de Freguesia a legislação permitia a 

aprovação no órgão deliberativo até trinta dias. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que aquele 

processo teve uma primeira apreciação e quando as propostas foram enviadas às Juntas de 

Freguesia ainda não era a versão definitiva, porque posteriormente houve um conjunto de 

reuniões com as Juntas de Freguesia que resultaram na alteração de algumas propostas. A 

proposta aprovada recentemente na Câmara Municipal e agora presente à Assembleia 



-48- 

25-06-2021 

Municipal já tem refletida todas as situações resultantes das referidas reuniões, pelo que 

aquelas que sofreram alterações teriam novamente de ser aprovadas pelos órgãos das 

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

 ---------- Por último, informou que o que estava em causa era a comunicação daquela 

deliberação à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), bem como do processo concluído 

nas Freguesias, até ao final do dia trinta de junho. Isso para que a partir do dia um de janeiro do 

próximo ano o Estado possa começar a transferir-se o dinheiro para as Juntas de Freguesia. 

Informou, ainda, que a proposta do Município de Odemira era no sentido de, à medida que o 

processo fosse ficando concluído nas Freguesias, se começasse a transferir a verba da parte da 

Câmara Municipal, no primeiro dia do mês seguinte de acordo com o que ficou aprovado. -------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que o 

presente processo foi bastante participado, tinham realizado muitas reuniões com as Juntas de 

Freguesia, o que tornou o processo mais moroso do que inicialmente previsto. Durante o 

processo foram tomadas decisões que alteraram sobretudo o artigo décimo nono e efetuaram 

algumas correções de pormenor para salvaguarda dos interesses de ambas as partes, sem 

alterar, contudo, os valores já acordados anteriormente. Revelou, ainda, que a alteração 

preconizada no referido artigo, permitia que produzisse efeitos a partir do momento seguinte à 

assinatura do documento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, esclareceu que durante o ano de dois mil e vinte e um, a Câmara 

Municipal passaria a transferir a verba com base nesse acordo e a partir de dois mil e vinte e 

dois seria transferido com base no Orçamento de Estado. Para isso acontecer, aquele 

documento terá de ser aprovado por todos os órgãos até ao dia trinta de junho pois, caso 

contrário, aquele Auto não servirá para produzir efeitos em dois mil e vinte e dois. ----------------  

 ---------- 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 
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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, com a recomendação às Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia do 

concelho para que procedam a nova deliberação do novo documento nos respetivos Órgãos, até 

ao dia trinta de junho, tendo em conta que a proposta sofreu alterações não substanciais. --------  

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

 ----------- Devido ao adiantado da hora e face à urgência na apreciação e deliberação pela 

Assembleia Municipal, nesta reunião, dos pontos números cinco e seis do Período da Ordem do 

Dia, foi aprovado por consenso alterar a Ordem de Trabalhos e passar de imediato a apreciação 

e deliberação dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Ponto cinco: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PDM DE 

ODEMIRA PARA TRANSPOSIÇÃO DO CONTEÚDO DOS PLANOS ESPECIAIS DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para tomada de conhecimento 

prévio: --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0366-2021 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO 

DO PDM DE ODEMIRA PARA TRANSPOSIÇÃO DO CONTEÚDO DOS PLANOS 

ESPECIAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO -------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 14/2021 P, datada de 17/06/2021, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- Proposta n.º 14/2021 P - Alteração por Adaptação do PDM de Odemira aos PEOT ----  

 ----------- 1. Enquadramento---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 



-50- 

25-06-2021 

urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio – Lei de Bases), introduziu diversas inovações no 

quadro legal do ordenamento do território e urbanismo, entre as quais estabelece que o regime 

de uso do solo é fixado nos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, através da 

classificação e qualificação do solo, passando apenas estes a vincular direta e imediatamente os 

particulares.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para concretização desta medida, a Lei de bases definiu um regime transitório para a 

transposição das normas diretamente vinculativas dos particulares que integram o conteúdo dos 

planos especiais de ordenamento do território em vigor e que, no prazo máximo de três anos, 

devem ser vertidas para os planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal aplicáveis 

na área abrangida pelos planos especiais.  ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Para o efeito, e nos termos do artigo 78.º da Lei de Bases, no prazo de um ano, as 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), com o apoio das entidades 

responsáveis pela elaboração dos planos especiais de ordenamento do território em vigor e das 

associações de municípios e municípios abrangidos por aqueles, devem proceder à 

identificação das normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores 

naturais diretamente vinculativas dos particulares que devem ser transpostas para os planos 

territoriais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda em 2014 tiveram início os trabalhos com a CCDR Alentejo, tendo sido 

unânime entre todas as entidades, a identificação dos três PEOT - POASC, POOC e 

POPNSACV, abrangidos pelo âmbito legal em referência, no concelho de Odemira. --------------  

 ---------- Porém, e apesar de toda a disponibilidade e colaboração do Município de Odemira 

para uma tentativa de concertação desta imposição legal e do diálogo permanente mantido com 

a CCDR Alentejo, APA e ICNF, logo se evidenciaram dificuldades interpretativas e 

divergências sobre os conteúdos dos PEOT a transpor para o PDM, tal como viria a acontecer 

em vários outros concelhos do país. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ainda em 2014, a DGOT, concluiu...“Na identificação daquelas normas dos planos 

especiais de ordenamento do território em vigor, as comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional sentiram algumas dificuldades, surgindo a necessidade de 

uniformização de critérios e de definição de procedimentos tanto no que se refere à sua 

identificação como à sua subsequente transposição para os planos municipais ou 

intermunicipais.”, tendo reunido um grupo de trabalho para definição de um Guia 

Metodológico de Integração do Conteúdo dos Planos Especiais nos PDM. -------------------------  

 ----------- Em sequência, um ano após, foi publicado pela DGOT o Guia Metodológico – 

Integração do Conteúdo dos Planos Especiais, como resultado de um amplo trabalho de análise 

e debate realizado no seio do GTT e constitui-se, assim, como o referencial para os trabalhos de 

transposição acima identificados.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pela sua importância, compreensão de objetivos e enquadramento à presente proposta, 

publica-se de seguida, o conteúdo principal do Guia Metodológico da DGOT; ---------------------  

 ----------- “Na sequência da recente publicação da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, a qual 

estabeleceu as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo — doravante designada por Lei de Bases — os PEOT passam a programas especiais 

de ordenamento do território, perdendo a natureza regulamentar e a sua vinculação direta aos 

particulares, ainda que mantendo o vínculo para a administração.  -----------------------------------  

 ----------- Nos termos do n.º 4 do artigo 40.º da Lei de Bases “Os programas especiais 

constituem um meio supletivo de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos 

considerados indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância nacional 

com repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos 

e valores naturais, através de medidas que estabeleçam ações permitidas, condicionadas ou 

interditas em função dos objetivos de cada programa, prevalecendo sobre os planos territoriais 

de âmbito intermunicipal e municipal”, cabendo aos planos territoriais, de âmbito municipal e 
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intermunicipal, estabelecer o regime de uso do solo e respetiva execução. (cfr. artigo 43º).  ------  

 ---------- Concentrar nos planos municipais ou intermunicipais as regras diretamente 

vinculativas dos particulares foi um desígnio daquela lei. Desta forma, devem ser integradas no 

PDM ou PDIM e aí adaptadas, as normas e as orientações estratégicas de desenvolvimento 

territorial decorrentes daqueles programas de âmbito nacional e regional.  --------------------------  

 ---------- Nesta senda, a Lei de Bases definiu um regime transitório no seu artigo 78.º, que rege 

o procedimento de integração de conteúdos dos planos especiais de ordenamento do território 

atualmente em vigor nos planos territoriais aplicáveis à área abrangida, a realizar no prazo 

máximo de três anos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para efeitos do regime transitório, as normas dos planos especiais relativas aos 

regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais diretamente vinculativas dos 

particulares devem ser vertidas para os planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal 

no prazo de três anos (cfr. Nº 1), cometendo às CCDR a tarefa de identificar tais normas, no 

prazo de um ano (cfr. Nº 2), com o apoio das entidades responsáveis pela sua elaboração, das 

associações de municípios e dos municípios abrangidos por aqueles, ficando depois os 

municípios com a obrigação de atualizarem os seus planos até ao fim do prazo máximo 

legalmente estabelecido.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Competirá, portanto, a cada um dos municípios abrangidos por PEOT, no prazo 

subsequente de dois anos, adaptar os respetivos planos municipais ao conteúdo dos planos 

especiais de ordenamento do território, leia-se, às normas que foram identificadas e 

comunicadas aos municípios pela CCDR, e a proceder, nesse âmbito, à ponderação das 

alterações do regime de uso do solo e das adaptações de classificação e qualificação do solo e 

da respetiva expressão de índole cartográfica que se justifiquem.  ------------------------------------  

 ---------- Este será um exercício muito exigente em termos conceptuais e institucionais, 

requerendo um forte compromisso e liderança no processo, por forma a garantir a coerência de 
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abordagens e de metodologias de integração das normas dos planos especiais nos planos 

municipais ou intermunicipais e a modelar a sua aplicação em função das diferentes realidades 

de planeamento especial e municipal existentes.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Não obstante, a coerência de abordagens referida não pode conduzir este processo a 

um método linear, desligado das várias realidades existentes.  ----------------------------------------  

 ----------- Assim é necessário olhar para cada caso concreto, ter em conta as circunstâncias do 

processo e as realidades territoriais, ajustar as soluções e aplicar metodologias-tipo adequadas, 

garantindo o não desvirtuamento dos objetivos dos dois ou mais instrumentos de gestão 

territorial aplicáveis na área em causa.  -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta medida é essencial ter presente que cada PEOT visa a salvaguarda de recursos e 

valores naturais na perspetiva do planeamento e gestão integrada de uma unidade territorial 

coerente, com objetivos bem identificados e com um estatuto de proteção legalmente atribuído, 

o que se reflete em grande medida no conteúdo e na aplicação global do respetivo instrumento 

de gestão territorial, tendo assumido conteúdos variáveis em função das sucessivas alterações 

legislativas verificadas desde a sua criação.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, nesta mudança de paradigma, em que um PEOT pode e deve ser vertido para 

vários PDM (podendo até abranger territórios de duas CCDR), a coordenação do processo de 

transposição assume uma especial relevância, e especialmente nestes casos, há que garantir que 

a estratégia de transposição é uniforme de modo a que seja possível manter a coerência e 

identidade da área abrangida por esse PEOT.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Os planos especiais estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais 

e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do solo.  ------------------------------  

 ----------- Os planos especiais de ordenamento do território têm vindo a merecer no 

ordenamento jurídico português e no quadro legal do ordenamento do território e do urbanismo 

um enquadramento legal específico, atendendo a que procedem à identificação de recursos 
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territoriais e valores naturais com relevância estratégica para a sustentabilidade ambiental e 

solidariedade intergeracional e, para o efeito, estabelecem usos preferenciais, condicionados e 

interditos, por forma a compatibilizá-los com a fruição das populações.  ----------------------------  

 ---------- Com um valor reforçado e um papel relevante na identificação dos recursos e valores 

naturais e dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, os PEOT assumem-

se como os instrumentos de âmbito nacional que estabelecem as medidas básicas e os limiares 

de utilização que garantem a proteção, renovação e valorização do património natural.  ----------   

 ---------- Por contraposição com o regime até então em vigor, a Lei n.º 48/98, de 8 de agosto, 

limitou a eficácia plurissubjetiva aos planos especiais de ordenamento do território e aos planos 

municipais de ordenamento do território.  ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Os planos dotados de eficácia direta sobre os particulares, por definirem a forma de 

ocupação, utilização e transformação dos solos, são os instrumentos que servem de fundamento 

à prática de atos administrativos de gestão urbanística pelos órgãos municipais.  -------------------  

 ---------- Porém, embora estes dois tipos de planos tivessem ambos natureza regulamentar e 

eficácia plurissubjetiva, tinham um âmbito material de incidência bastante diferenciado:  --------  

 ---------- - Aos planos municipais cabia a tarefa essencial de classificação e qualificação dos 

solos e, portanto, de identificação dos perímetros urbanos e delimitação das várias categorias de 

solos em função do seu uso dominante, tendo em conta o modelo de organização municipal do 

território; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Aos planos especiais competia a determinação de regimes de salvaguarda de 

recursos e valores naturais, fixando os usos e o regime de utilização compatível com a gestão 

sustentável do território.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Justamente, as sucessivas alterações legislativas dos regimes jurídicos nos últimos 15 

anos têm vindo tendencialmente a acentuar o papel dos planos municipais como os 

instrumentos de planeamento de excelência para a definição do regime de uso do solo, através 
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da classificação (que determina o destino básico do solo) e da qualificação do solo (que regula 

o aproveitamento do solo em função da utilização dominante que nele pode ser instalada ou 

desenvolvida).  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, veio definitivamente proceder à 

clarificação desta distinção entre as funções de planeamento: aos planos especiais competia a 

identificação dos usos compatíveis com vista àquela salvaguarda e não a definição de regras de 

ocupação, uso e transformação do território ou regimes de edificabilidade.  ------------------------  

 ----------- Não obstante, uma vez que não foi estabelecida uma uniformização, assistimos, 

atualmente, à existência de diversos planos especiais válidos e eficazes, com conteúdos 

materiais substancialmente distintos, cada um com o grau de desenvolvimento de acordo com o 

regime jurídico vigente aquando da respetiva elaboração e aprovação, sendo mais acentuada a 

diferença relativamente aos planos especiais de primeira geração, aprovados na vigência do 

Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 de junho, ou dos regimes anteriores e que ainda não foram objeto 

de revisão ou de adaptação pela entrada em vigor das alterações legislativas introduzidas ao 

RJIGT.  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um dos objetivos da Lei de Bases foi o enriquecimento do sistema de gestão 

territorial através da distinção regimentar entre programas e planos, com fundamento na 

diferenciação material entre:  -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - As intervenções de natureza estratégica da administração central; ----------------------  

 -----------  - As intervenções de caráter dispositivo e vinculativo dos particulares, restringindo o 

estabelecimento de regras relativas ao regime do uso do solo aos planos territoriais de nível 

local.  ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, os instrumentos da administração central passam a designar-se programas, no 

sentido de reforçar o seu caráter de meio de intervenção do Governo na tutela de interesses 

públicos de âmbito nacional e regional.  ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Nessa medida, os planos especiais são agora programas especiais:  -----------------------  

 ----------  . Meios de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos considerados 

indispensáveis à tutela dos interesses públicos e de recursos de relevância nacional com 

repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais, através de medidas que estabelecem ações permitidas, condicionadas ou 

interditas em função dos objetivos de cada programa.  --------------------------------------------------  

 ----------  . Os planos especiais de ordenamento do território passam a integrar a categoria dos 

programas e perdem o seu carácter vinculativo relativamente a particulares.  -----------------------  

 ---------- Os planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal são os únicos instrumentos 

com carácter vinculativo para as entidades públicas e os particulares passíveis de determinar a 

classificação e qualificação do uso do solo, bem como a respetiva execução e programação.  ----  

 ---------- Assim, as atuais normas dos planos especiais que condicionam o uso, ocupação e 

transformação do solo devem ser integradas nos planos territoriais, ou seja, aquelas que têm 

impacto direto nas competências municipais e na gestão urbanística do seu território.  ------------  

 ---------- Ficam, assim, excluídas da integração as normas de carácter estratégico nacionais e de 

gestão e que não têm qualquer correspondência com o conteúdo material do PDM.  ---------------  

 ---------- A reunião das normas vinculativas para os particulares num único nível de 

planeamento irá permitir não só a compatibilização prévia de todos os planos e a simplificação 

dos processos de licenciamento, como promover uma visão integrada do território.  ---------------  

 ---------- A sobreposição e complexidade dos planos prejudicam a transparência e o 

conhecimento das regras.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Integram a categoria genérica de planos especiais:  ------------------------------------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP);  ---------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC);  -----------------------------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento de Estuários (POE);  ------------------------------------------  
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 -----------  - Os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP). “ ------------------------------  

 ----------- 2. Metodologia do Processo de Transposição -------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a metodologia do processo de transposição o Guia refere: --------------------------  

 ----------- “O processo de transposição deve envolver uma análise e reflexão sobre os objetivos 

prosseguidos pelos planos especiais, o seu conteúdo material e a sua execução, de forma a 

compatibilizar os regimes de salvaguarda de valores e recursos naturais com a estratégia 

municipal subjacente ao regime de uso do solo, sem prejudicar a coerência global.  ---------------  

 ----------- As principais dificuldades neste processo de identificação de normas a transpor 

residem sobretudo na diversidade de situações, associadas a substanciais diferenças de estrutura 

e conteúdos dos planos especiais, quer em termos da sua expressão territorial, quer no que 

concerne à tipologia de ocupação do solo associada a cada tipo de plano.  --------------------------  

 ----------- No exercício de identificação das normas diretamente vinculativas dos particulares, as 

entidades podem deparar-se com duas dificuldades:  ---------------------------------------------------  

 ----------- a) O facto do conteúdo dos PEOT extravasar o seu âmbito material, entrando em 

matérias de planeamento municipal, designadamente procedendo à classificação e qualificação 

do solo e estabelecendo parâmetros urbanísticos, que não têm diretamente em vista a 

salvaguarda efetiva dos valores e recursos naturais ou a precaução e prevenção de riscos.  -------   

 ----------- b) O facto de algumas atividades estarem condicionadas a pareceres das entidades 

responsáveis pelos planos, os quais não têm enquadramento legal próprio para serem acolhidos 

em regulamento municipal que desta forma estão a atribuir competências a organismos da 

Administração Central.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os planos especiais integram a definição de regimes de salvaguarda dos valores em 

causa através da identificação dos usos permitidos, condicionados ou proibidos e regimes de 

gestão dessas áreas com vista à sua proteção.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, no exercício da análise deve existir uma separação clara entre este tipo de 
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normas, na medida em que apenas as primeiras devem ser integradas nos PDM ou PDIM.  ------  

 ---------- De facto, apenas as normas dos planos especiais, que, condicionem a ocupação, uso e 

transformação do solo e que se insiram na esfera de competências municipais devem integrar o 

conteúdo material de um plano municipal ou intermunicipal.  -----------------------------------------  

 ---------- Por conseguinte, o exercício que deverá ser feito durante a fase de identificação das 

normas é o seguinte: identificar a tipologia da norma e verificar se a integração de tal norma no 

plano municipal confere (ou não) ao município a competência para a sua aplicação. “ ------------  

 ---------- 3. Processo de Transposição em Odemira  -----------------------------------------------------  

 ---------- Retomado o diálogo após a publicação do Guia metodológico, continuaram a 

verificar-se situações de desencontro interpretativo nas normas a transpor, entre a CCDR 

Alentejo, APA, o ICNF e o município, especialmente no âmbito da transposição das normas do 

POOC e PNSACV, situação igualmente sentida nos concelhos do Algarve integrantes do 

PNSACV. A revisão do POOC logrou merecer atenção, mas a revisão do POPNSACV 

solicitada desde 2013 pelos autarcas, não colheu aceitação superior. ---------------------------------  

 ---------- Desde 2014, que os autarcas do litoral alentejano e Costa Vicentina (Alentejo e 

Algarve), manifestaram a sua preocupação com esta obrigação da Lei de Bases, antes da 

revisão dos PEOT com incidência nos seus territórios, pois antes deste quadro legal, já vinham 

solicitando a revisão dos Planos do Parque Natural e da Orla Costeira, estando todos 

conscientes de erros, incongruências e indefinições dos PEOT com incidência nestes territórios 

(POPNSACV e POOC Sines-Burgau), ou seja, nada seria mais natural e correto do que 

proceder à revisão e correção dos mesmos, previamente à transposição de normas para os 

PDM. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Note-se, que o objetivo central desta adaptação seria “concentrar no PDM um único 

Plano vinculativo dos particulares”, mas este não incorpora a gestão da Rede Natura2000, e na 

sua esmagadora maioria das normas a transpor elas determinam a previa consulta ao ICNF, ou 



-59- 

25-06-2021 

seja, na prática não introduz qualquer autonomia ou simplificação aos processos. -----------------  

 ----------- Em 2017, face às inúmeras dificuldades e atrasos deste processo, o prazo foi alargado, 

fixando-se em 13 de Julho de 2020. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Feito o balanço, em Junho de 2020, apenas 19 municípios no país, haviam 

concretizado a adaptação dos PEOT ao PDM. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Face às inúmeras alterações legislativas e adiamentos na revisão de alguns PEOT, 

bem como ao período de Covid-19, com suspensão de prazos administrativos, o prazo limite foi 

novamente alargado, tendo sido fixado sob a forma de “ultimato” (tal como em todas as outras 

regiões do país), que todos os municípios deverão proceder e concluir à adaptação dos seus 

PDM até ao dia 13 de Julho de 2021, sob pena de se suspenderem nessa data os licenciamentos 

municipais e acesso a financiamentos europeus. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo caminho, ficou a revisão do POOC Sines-Burgau, decidida e iniciada há 6 anos, 

e que continua por concluir, sendo inexplicável que nesta fase, e anos depois os municípios 

sejam obrigados a transpor normas da versão de 1998, em vigor. -------------------------------------  

 ----------- Quanto à solicitada revisão do POPNSACV, esta não mereceu acolhimento, e sempre 

foi recusada superiormente.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste quadro, merecem particular referência, até pelas implicações práticas que vem 

evidenciando no território, as principais razões invocadas, ações realizadas e tentativas de 

concertação de conceitos e interpretações face à necessária clarificação das matérias a 

incorporar nos PDM (normas urbanísticas), e as que deverão constar no futuro e sempre adiado 

Programa de Ordenamento do PNSACV.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, desde 2016, foram promovidas iniciativas e realidades várias diligências, 

debatido em grupos de trabalho de sua iniciativa e de outras entidades públicas e empresariais, 

grupos parlamentares, membros do governo e em reuniões da Assembleia Municipal, tomadas 

de posição entre outras iniciativas, numa tentativa de a todos envolver procurando consensos e 
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concertação, face aos diversos interesses em presença, e com especial incidência na discussão 

de matérias conflituantes e impactantes, como são os casos das previstas (e algumas a integrar 

na transposição para o PDM) no 46º do POPNSACV, cujas normas incluem erros e 

interpretações dúbias, sendo que sobre esta e outras matérias, a 1ª reunião de trabalho foi 

convocada pelo Município de Odemira, e realizada a 19 Janeiro de 2016 na sequência da qual 

se seguiram grupos de trabalho formais e informais, sob a égide do ICNF e posteriormente pela 

CCDR Alentejo, e cujas recomendações constam do relatório final de Inspeção da IGAMAOT 

realizada em 2016/2017, com recomendações no âmbito de aplicação e interpretação de normas 

do POPNSACV, homologado em 2018, remetido a todas as entidades. ------------------------------  

 ---------- Em 2019, e após remessa pela CCDR Alentejo ao governo, do relatório do grupo de 

trabalho criado e reunido durante 90 dias, no âmbito do Despacho do governo n.º 7675/2018, 

de 10/08/2018, foi aprovada e publicada a RCM 179/2019, que agrava algumas interpretações e 

não esclarece algumas dúvidas que continuarão a existir. ----------------------------------------------  

 ---------- Mesmo com a participação no Grupo de trabalho formal coordenado pela DGADR e 

determinado pela RCM 179/2019, o trabalho realizado não produziu os efeitos que se 

esperavam, e são agora confirmados pela RCM 60/2021 entretanto publicada e que no essencial 

continua a não responder como solicitado na tomada de posição pública e participação em 

devido tempo, pela CM de Odemira. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Concertação e Elaboração da Proposta Final -----------------------------------------------  

 ---------- Em reunião de Câmara Municipal, realizada no dia 18.03.2021, foi deliberado, adotar 

o procedimento de alteração por adaptação, (alínea b) do n.º 1 do artigo 121.º do Regime 

jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), acrescentando os conteúdos dos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) ao Plano Diretor Municipal (PDM), 

traduzindo-se na introdução de novos anexos com as normas dos PEOT no regulamento e na 

adição das plantas dos PEOT complementares às atuais plantas do PDM. ---------------------------  
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 ----------- Apesar de este ser um procedimento simplificado, que não tem lugar a pareceres das 

entidades nem a discussão pública, considera-se que foi fundamental a concertação a montante 

com as entidades responsáveis pelos respetivos Planos Especiais, designadamente, o ICNF e a 

APA/ARH, tendo o Município tido oportunidade de concertar, validar e melhorar em conjunto 

com a referidas entidades quais as disposições dos PEOT que serão objeto de transposição para 

o PDM e que adaptações serão necessárias introduzir. -------------------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a integração dos PEOT no 

PDM (13.07.2021), foram produzidas as plantas que correspondem ao desdobramento das 

plantas de ordenamento e foi elaborada uma primeira proposta com as alterações a introduzir à 

redação do regulamento do PDM e dos anexos III, IV e V a adicionar, com a transposição dos 

artigos dos respetivos PEOT, que foi apresentada, para recolha de contributos, às entidades 

responsáveis pelos PEOT aplicáveis ao concelho, designadamente a APA, o ICNF e a CCDRA 

como entidade coordenadora.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A1. Foi realizada uma reunião por videoconferência com todas as entidades referidas, 

no dia 07.04.2021, cuja ata se anexa e que serviu para validação das opções propostas e 

introdução de alterações face aos contributos resultantes do parecer da Agência Portuguesa do 

Ambiente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A2. Por uma questão de agenda, foi ainda realizada uma reunião apenas com o ICNF, 

no dia 12.04.2021, cuja ata igualmente se anexa e que serviu para validação das opções 

propostas e introdução de alterações face aos contributos resultantes do parecer do Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A3. Sequencialmente foi elaborada a informação técnica n.º 1947, de 13.04.2021, com 

a proposta de alteração à redação do regulamento do PDM de Odemira para adaptação aos 4. 

Planos Especiais de Ordenamento do Território em vigor, bem como, as propostas das peças 
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desenhadas que se constituem como o desdobramento das atuais Plantas de Ordenamento e 

Planta de Condicionantes, para apreciação superior e desencadeamento do respetivo 

procedimento de alteração por adaptação previsto no RJIGT.  -----------------------------------------  

 ---------- A4. Reunião interna, com o Sr. Presidente e o vereador Pedro Ramos, na qual 

participou a Dr.ª Dulce Lopes, realizada por videoconferência no dia 23.04.2021, cuja ata se 

anexa, e onde foram discutidas e suscitadas mais algumas questões relativamente à proposta 

apresentada na referida informação técnica. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A5. Foi então elaborada a informação técnica n.º 2323, de 03.05.2021, com a proposta 

de alteração à redação do regulamento do PDM de Odemira para adaptação aos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território em vigor, bem como, as propostas das peças 

desenhadas que se constituem como o desdobramento das atuais Plantas de Ordenamento e 

Planta de Condicionantes, para apreciação superior e desencadeamento do respetivo 

procedimento de alteração por adaptação previsto no RJIGT.  -----------------------------------------  

 ---------- A6. Foi posteriormente fornecida, pelo Sr. Presidente, a matriz elaborada pela CCDR 

do Algarve para a transposição do POPNSACV, tendo o Sr. Presidente solicitado que se 

avaliassem as discrepâncias entre essa matriz e aquela que nos tinha servido de guia para a 

proposta, que tinha sido fornecida pelo ICNF.  ----------------------------------------------------------  

 ---------- A7. Havendo discrepâncias entre as referidas matrizes, realizou-se uma reunião no dia 

01.06.2021 na Câmara Municipal de Aljezur que contou com a presença de representantes dos 

municípios de Odemira, Aljezur e Vila do Bispo, com o objetivo de debater e procurar uma 

uniformização entre os 3 municípios, no que se refere à posição dos município face a esta 

imposição legal, ao tipo de procedimento a adotar, à forma como estruturar a transposição das 

disposições dos PEOT e às respetivas disposições a transpor. -----------------------------------------  

 ---------- Como resultado desta reunião, concordou-se que a transposição dos PEOT a integrar 

nos PDM fosse concretizada sob a forma de anexos ao regulamento mediante um procedimento 
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de alteração por adaptação e apontou-se para que fosse mantida a numeração original dos 

respetivos PEOT no que se refere às disposições objeto de transposição para o PDM. Esta 

opção, de manutenção da numeração original, visa clarificar a identificação dos artigos 

transpostos para uma mais simples leitura e reconhecimento por parte dos requerentes. 

Salientando-se também que, até à passagem dos PEOT a programas, suscitar-se-ia alguma 

confusão de interpretação se esta duplicação das normas não mantivesse a mesma numeração 

tanto no PDM como no PEOT.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Proposta de Apreciação e Decisão -----------------------------------------------------------  

 ----------- O procedimento de alteração por adaptação é um procedimento simplificado que 

depende de mera declaração da Câmara Municipal, que terá de ser transmitida previamente à 

Assembleia Municipal sendo depois transmitida à CCDR Alentejo e remetida para publicação e 

depósito, conforme consta no artigo 121.º do RJIGT: --------------------------------------------------  

 ----------- “3 — A alteração por adaptação dos programas ou de planos territoriais depende de 

mera declaração da entidade responsável pela elaboração do plano, a qual deve ser emitida, no 

prazo de 60 dias, através da alteração dos elementos que integram ou acompanham o 

instrumento de gestão territorial a alterar, na parte ou partes relevantes, aplicando -se o disposto 

no capítulo IX.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 — A declaração referida no número anterior é transmitida previamente ao órgão 

competente pela aprovação do programa ou plano, quando este seja diferente do órgão 

responsável pela respetiva elaboração, sendo depois transmitida à comissão de coordenação e 

desenvolvimento regional territorialmente competente e remetida para publicação e depósito, 

nos termos previstos no presente decreto-lei.” -----------------------------------------------------------  

 ----------- Para dar cumprimento à imposição legal de transposição do conteúdo dos PEOT para 

o PDM suporta-se em informação técnica a proposta de alteração à redação do regulamento do 

PDM de Odemira para adaptação aos Planos Especiais de Ordenamento do Território em vigor, 
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bem como, as propostas das peças desenhadas que se constituem como o desdobramento das 

atuais Plantas de Ordenamento e Planta de Condicionantes.  ------------------------------------------  

 ---------- A presente proposta de alteração por adaptação do PDM de Odemira introduz 

alterações nos artigos 1.º, 5.º, 6.º, 7.º, 14.º, 15.º, 19.º, 28.º, 51.º, 52.º, 53.º, 57.º, 60.º e 64.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Odemira na sua atual redação, e procede também 

ao aditamento dos Anexos III, IV e V, bem como ao desdobramento das peças desenhadas 

sendo aditada a Planta de Ordenamento II, III e IV e a Planta de Condicionantes II. ---------------  

 ---------- Questão Fundamental: Com esta decisão, foram cumpridos os desígnios e propósitos 

de uma pretensa simplificação e facilitação de processos e respostas a iniciativas dos 

particulares? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Parece-nos que Não!, pois em toda a área dos PEOT de POOC Sines-Burgau e 

POPNSACV é aplicável o regime da Rede Natura 2000, sendo obrigatória a prévia consulta ao 

ICNF em razão da localização, de toda e qualquer iniciativa de um particular,  sendo 

vinculativa a decisão desta entidade no âmbito da sua exclusiva competência na gestão de 

valores ambientais que só esta conhece e gere, com base em legislação nacional que traspôs 

diretivas comunitárias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, as obrigações legais estabelecidas superiormente assim o determinam, sob 

pela de ficarem suspensas as competências de licenciamento municipal e o acesso do município 

a fundos europeus, com efeitos a 13 de Julho próximo, pelo que somos levados a concluir que 

mais uma vez o município de Odemira é “convidado a cumprir imposições superiores”, 

desconhecendo-se ainda como irão terminar a versão de revisão do POOC Sines-Burgau (a 

decorrer há 6 anos) e da versão de Programa do PNSACV, esta ainda sem qualquer esboço de 

proposta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, tenho a honra de submeter a presente proposta de alteração por 

adaptação do PDM de Odemira, para os efeitos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 121.º do 
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RJIGT, ao coletivo da Câmara Municipal, propondo que este órgão aprove submeter o assunto 

à Assembleia Municipal para conhecimento prévio, nos termos legais aplicáveis. -----------------  

 ----------- Odemira, 17 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- José Alberto Guerreiro, Eng.º. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- "Propõe-se a aprovação nos termos propostos. -----------------------------------------------  

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

remessa do mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento prévio.” ---------------------------  

 ----------- Não se registou qualquer intervenção sobre o presente assunto. A Assembleia 

Municipal tomou o devido conhecimento. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração 

dos presentes o prolongamento da reunião 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 seis: 5ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 2ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO ORÇAMENTO DA DESPESA,2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª 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 reunião: ---------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0363-2021 - 5ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 2ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA,2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) --------------------------------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação n.º 3166/2021, datada de 17 de junho de 2021, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 5ª Modificação 

Orçamental - 2021: 2ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Receita, 2ª Alteração 

Modificativa ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração Modificativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 2ª Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 

apresenta os seguintes valores: -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 51.000,00 € (Cinquenta e um mil euros); ------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 51.000,00 € (Cinquenta e um mil euros). -------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 603.000,00 € (Seiscentos e três mil euros); ----------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 603.000,00 € (Seiscentos e três mil euros).-----------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 239.000,00 € (Duzentos e trinta e nove mil euros); ------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 163.000,00 € (cento e sessenta e três mil euros). ----------------  

 ---------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: -------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 414.000,00 € (Quatrocentos catorze mil euros); ----------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 565.000,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco mil euros). -------  

 ---------- Propõe-se para aprovação e remessa à Assembleia Municipal para os mesmos efeitos.   

 ---------- 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.” --------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Esgotando-se o prazo horário (uma hora e trinta minutos) estabelecido nos números 

quatro e cinco do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, sem 

que estivessem deliberados todos os assuntos constantes na Ordem de Trabalhos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal informou que será a presente sessão ordinária prolongada 

para uma segunda reunião, nos termos do artigo quadragésimo sexto, conjugado com o artigo 

vigésimo sétimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 

se realizará no dia dois de julho, conforme constava na respetiva convocatória, onde será dada 

continuidade ao tratamento dos assuntos agendados no Período da Ordem do Dia. ----------------  

 ----------------------------------- 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 dezanove 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, sete 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 vinte e nove membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO --------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram duas horas e cinquenta minutos do dia vinte e seis de junho do 

corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- 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, ----------  

 

 


