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 --------- ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JUNHO DO ANO 

DE DOIS MIL E ONZE: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao vigésimo primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e onze, realizou-se no 

salão da Associação Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense, na freguesia de 

Zambujeira do Mar, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, presidida pela senhora 

Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Presidente da Assembleia Municipal, 

secretariada apenas pelo senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário), e 

convocada pela primeira ao abrigo do número um do artigo quadragésimo nono e da alínea b) 

do número um, do artigo quinquagésimo quarto da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, 

de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do número um 

do artigo décimo quarto do respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------  

 ------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:  --------------------  

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

 --------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Actas das Sessões Extraordinárias de 

07/04/2011 e de 25/04/2011 e Ordinária de 29/04/2011; ------------------------------------------------  

 --------- Ponto dois: Apreciação de Expediente; ---------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do art. 53º da Lei n.º 169/99 

de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 5-A/2002 de 11/01: apreciação; ------------  

 --------- Ponto dois: 6ª Modificação Orçamental – 2011: 3ª Revisão ao Orçamento da Receita, 

3ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 4ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais (PAM) 

e 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento (PPI): apreciação e deliberação; ----------------  
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 ---------- Ponto três: FACECO – Proposta de Tabela de Taxas para a FACECO 2011: 

apreciação e deliberação; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: Proposta de Alterações ao Regulamento do Programa Sinergias 

Sociais: apreciação e deliberação; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Reorganização da Rede de Urgências Hospitalares, no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde - Transporte pré hospitalar dos doentes urgentes e emergentes do concelho 

de Odemira: apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Pelas vinte e uma horas e dez minutos a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra 

ao Primeiro Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas 

mais tardias, a presença de trinta e três membros da Assembleia Municipal a saber, os senhores 

Abílio José Guilherme Béjinha, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, António Carlos 

Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Carlos Manuel Simões Carvalho, Cláudia Isabel Neves Pacheco 

da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, Dinis Manuel Campos Nobre, Eduardo 

Abrantes Francisco, Florival Matos Silvestre, Hélder Ledo António, Helena Maria Theodora 

Loermans, Humberto Inácio da Encarnação, Idálio Manuel Guerreiro Gonçalves, Joana Nunes 

Cortes de Matos Figueira, João Miguel Nobre Rebelo dos Reis, João Palma Quaresma, José da 

Silva Valério, José Gabriel Rodrigues Opanashchuk Lourenço, José Júlio Rosa de Oliveira, 

José Manuel dos Reis Guerreiro, Leonel Nunes Rodrigues, Manuel Amaro Freire Marreiros 

Figueira, Manuel António Dinis Coelho, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias 

Pereira, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel 

Lourenço da Silva Santa Bárbara, Mário Neves Páscoa Conceição, Natália Maria Rocha de 

Brito Pacheco Cabecinha, Nazário Duarte Viana, Paulo Jorge Dias Reis e Sónia Alexandra 

Martins Raposo e, a ausência dos senhores José Vieira Ramos, Presidente da Junta de Freguesia 
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de Santa Clara-a-Velha, Márcia Cristina Viana Silva Inácio, Paula Cristina dos Santos 

Custódio, Vanda Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro e Vanessa Isabel Luz Palma Águas 

de Almeida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Campos Marreiros Cardoso, Vereador eleito pelo Partido Socialista e Cláudio José dos Santos 

Percheiro, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. -------------------------------------  

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

relativamente às sessões extraordinárias que se realizaram nos dias sete de Abril e vinte e cinco 

de Abril do corrente ano, não havia qualquer falta injustificada. Também na sessão ordinária 

que se realizou no dia vinte e nove de Abril do corrente ano não se registou qualquer falta 

injustificada.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ainda antes de se iniciar o tratamento dos assuntos agendados para a presente sessão, 

a senhora Presidente da Assembleia Municipal agradeceu ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujeira do Mar, a amabilidade em receber a Assembleia Municipal, naquela 

localidade e, bem assim, convidou-o a integrar a Mesa daquela reunião. -----------------------------  

 ----------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:  ----------------  

 --------- Interveio o senhor José Manuel Guerreiro Silva, residente na Zambujeira do Mar, que 

perguntou se existia alguma alternativa para pavimentação do caminho que liga a praia do 

Carvalhal à Zambujeira do Mar, relembrando que se encontrava em péssimo estado, 

designadamente na subida junto à praia do Carvalhal. ---------------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Josélia da Costa, residente na Zambujeira do Mar, que referiu que 

a ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais da Zambujeira do Mar não se encontrava 

a funcionar correctamente desde que tinha sido entregue à nova empresa gestora e, bem assim, 

alertou para o facto de eventualmente estarem a ser efectuadas descargas que chegavam à zona 
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da praia com algum cheiro.-----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, disse que a Rua da Capela, junto ao parque infantil daquela localidade, 

encontrava-se há algum tempo degradada.-----------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o senhor Manuel Guerreiro Rosa, residente na Zambujeira do Mar, que 

congratulou a Assembleia Municipal pela realização daquela sessão. Referindo-se aos 

caminhos existentes na zona de Vale Figueira e Alcaria, perguntou se existia alguma previsão 

para alcatroamento ou reparação dos mesmos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Hélder Ledo António, Presidente da Junta de Freguesia de 

Zambujeira do Mar que partilhou das preocupações anteriormente apresentadas. Relativamente 

à conservação dos caminhos vicinais e agrícolas, informou que a Junta de Freguesia fazia os 

esforços possíveis para mantê-los nas melhores condições, uma vez que não eram alcatroados. 

No entanto, considerava que existiam alguns casos difíceis de resolver, dando como exemplo o 

estado do caminho entre a praia do Carvalhal e a Zambujeira do Mar, designadamente na 

subida do Carvalhal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu também que o caminho pedonal entre a Zambujeira do Mar e a Entrada da Barca 

não se encontrava nas perfeitas condições, considerando que a obra não tinha sido totalmente 

concluída e o pavimento utilizado não seria o mais adequado. -----------------------------------------  

 ------- Manifestou ainda a sua preocupação relativamente ao facto do novo loteamento que 

estava a ser construído no recinto da feira na Zambujeira do Mar poder vir a sobrecarregar a 

ETAR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que relembrou que a freguesia da Zambujeira do Mar encontrava-se totalmente 

inserida em zona de Parque Natural e Rede Natura e, por esse motivo, a resolução dos 

problemas anteriormente abordados não dependeriam exclusivamente da Câmara Municipal. ---  

 ------- Em relação ao caminho entre a praia do Carvalhal e a Zambujeira do Mar, informou que, 
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no início e no final daquele troço, tinha sido efectuada uma intervenção com algumas 

limitações, designadamente ao nível do pavimento aplicado, sujeito à aprovação do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Em relação ao pavimento utilizado, referiu 

que tinha de ser permeável, que não poderia ser aplicado asfalto e que não poderia estar sujeito 

a tráfego muito pesado. Informou ainda que faltava unir as duas intervenções, pelo que estavam 

a tentar o apoio financeiro para o efeito e, bem assim, relembrou que não seria fácil limitar a 

tonelagem naquele caminho, porque também servia algumas explorações agrícolas na zona. ----  

 ------  Informou ainda que a legislação nacional proibia a pavimentação de caminhos paralelos 

ao mar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Quanto à ETAR da Zambujeira do Mar disse que tinha sido informado de que havia um 

funcionamento deficiente no equipamento, tendo a empresa gestora sido alertada para a rápida 

resolução do problema. Informou ainda que tinha sido acordado com a empresa gestora do 

Festival do Sudoeste para que, neste ano, não utilizasse aquela ETAR como receptora dos 

resíduos do festival, de modo evitar uma maior sobrecarga. Em relação à eventual sobrecarga 

do novo loteamento da Zambujeira do Mar na ETAR, disse que aquele equipamento tinha sido 

dimensionado para cerca de dez mil habitantes e a população residente na Zambujeira do Mar 

era cerca de oitocentos habitantes, com flutuações sazonais quatro vezes superior, 

aproximadamente.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, em relação aos arruamentos na Zambujeira do Mar, informou que estavam 

previstas no Polis Sudoeste Alentejano algumas propostas para remodelação de certas zonas 

que incluíam a remodelação das redes de águas pluviais da zona antiga daquela localidade e a 

reestruturação das ruas em termos de circulação. Informou também que, no momento, estavam 

a efectuar apenas pequenas conservações nos arruamentos em piores condições e, nesse 

sentido, iria transmitir aos serviços a preocupação levantada pela senhora Josélia da Costa. ------  

 ------ Referindo-se ainda aos caminhos vicinais e agrícolas, relembrou que, no interior do 
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concelho, nas zonas de eucaliptais, sempre que fosse possível identificar a empresa de 

transporte de madeira, poder-se-ia obrigá-la a reparar os danos provocados nos troços, uma vez 

que se tratava de um uso abusivo daquele tipo de caminho. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o senhor José Manuel Guerreiro Silva que perguntou se seria 

possível, até à intervenção definitiva no caminho que ligava a praia do Carvalhal à Zambujeira 

do Mar, fazer uma pequena conservação, nomeadamente na subida do Carvalhal que se 

encontrava em muito mau estado. ---------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que informou que tinham vindo a ser efectuadas naquele local várias intervenções, no 

entanto, a tracção dos veículos na zona contribuia para que, muito rapidamente, aquele troço 

ficasse danificado. Informou ainda que a Câmara Municipal já tinha orçamento para 

intervencionar em definitivo aquela zona, desde o final das grelhas até ao topo da subida do 

Carvalhal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Vereador Ricardo Cardoso, que relativamente àquele assunto 

referiu que a Câmara Municipal tinha um parecer do ICNB - Instituto da Conservação da 

Natureza que autorizava uma intervenção naquele troço em cerca de duzentos e cinquenta 

metros com o mesmo pavimento anteriormente utilizado, o qual totalizava cerca de trinta e 

cinco mil euros. Nesse sentido, informou que tinham solicitado um orçamento para a reparação 

da totalidade do caminho, para eventual candidatura aos fundos comunitários. Revelou ainda 

que, no momento, estavam a verificar qual seria a opção mais viável.  -------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Francisco Soares Fernandes, residente na Zambujeira do Mar, 

que lamentou que o passeio pedonal entre a Zambujeira do Mar e a Entrada da Barca estivesse 

votado ao abandono, prestando-se por esse motivo ao vandalismo. -----------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Zélia, residente na Zambujeira do Mar, que perguntou se a 

regulamentação do Parque Natural apenas se aplicava aos caminhos, dado que, naquela 
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localidade, praticamente podia-se construir nas falésias. ------------------------------------------------  

 ------ Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

que informou que o projecto do caminho entre a Zambujeira do Mar e a Entrada tinha sido 

elaborado pelo Parque Natural e submetido a uma candidatura conjunta, com um financiamento 

na ordem dos setenta e cinco por cento. Informou ainda que o projecto inicial era um pouco 

mais arrojado em termos de materiais, tendo sofrido algumas correcções para redução dos 

custos. Referiu também que, apesar de reconhecer alguns defeitos naquela obra, considerava 

que a mesma tinha permitido a criação de amplas zonas de visitação e observação. Disse ainda 

que aquele projecto obedecia às exigências previstas pela Rede Nacional de Ecovias do país e, 

bem assim, revelou que, no âmbito do Polis Litoral Sudoeste, estava prevista a construção de 

uma ecovia entre Sines e Sagres, onde aquele troço estaria inserido com carácter de 

manutenção. Quanto ao vandalismo perpetrado naquele local, lamentou que o desrespeito pela 

coisa pública estivesse cada vez mais presente nos muitos investimentos públicos. ----------------  

 ------ Por último, em relação à construção nas falésias, referiu que o perímetro urbano da 

Zambujeira do Mar estava aprovado há muitos anos. Disse ainda que dentro daquele perímetro 

era permitido a construção, enquanto fora dele qualquer construção estava sujeita ao parecer do 

Parque Natural. Revelou também que as várias queixas efectuadas sobre aquela questão tinham 

sido analisadas e arquivadas, não existindo, no momento, na Zambujeira do Mar, qualquer 

construção que desrespeitasse a legislação do Parque Natural. -----------------------------------------  

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

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

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

 --------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES 

EXTRAORDINÁRIAS DE SETE DE ABRIL E DE VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS E ONZE E ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL 
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E ONZE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 

fotocopiados das actas em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para 

esta sessão, foi assim dispensada a leitura das actas, sendo imediatamente submetidas à 

apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A) ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE SETE DE ABRIL DO ANO DE 

DOIS MIL E ONZE: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, foi o texto daquela acta colocado à votação, tendo 

sido aprovado por maioria, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, um voto a favor 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quatro abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

“Odemira no Bom Caminho”, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

 ---------- B) ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE ABRIL DO 

ANO DE DOIS MIL E ONZE: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, foi o texto daquela acta colocado à votação, tendo 

sido aprovado por maioria, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, um voto a favor 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, duas abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

“Odemira no Bom Caminho”, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

 ---------- C) ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE 
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DOIS MIL E ONZE: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que sugeriu a seguinte alteração: na nona página, na 

quarta linha, onde se lia: “…a gravidade situação.”, devia-se ler: “a gravidade da situação.”  

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

Maria, que sugeriu a seguinte alteração: na décima sexta página, na décima oitava linha, onde 

se lia: “…que esta seria mais visível e respeitada pelos automobilistas.”, devia-se ler: “que esta 

seria mais respeitada pelos automobilistas.”---------------------------------------------------------------  

 --------- Estas propostas de alteração foram aprovadas por consenso. --------------------------------  

 --------- Não havendo mais intervenções, foi o texto definitivo daquela acta colocado à 

votação, tendo sido aprovado por maioria, 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 pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, uma abstenção dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, 

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

 --------- Ponto dois: APRECIAÇÃO DE EXPEDIENTE: A exemplo das sessões anteriores, 

embora todos os presentes se encontrassem munidos de fotocópias dos mapas-resumo da 

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária, a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal colocou os respectivos originais à disposição de eventuais interessados, 

para melhor esclarecimento. ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A senhora Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes acerca da 

correspondência trocada entre a Assembleia Municipal, a CADA – Comissão de Acesso a 

Documentos Administrativos e o senhor José Luís Vaquinhas Coelho de Aguiar, sobre 

“Exigência de execução de Plano de Pormenor respeitante à área de intervenção específica de 
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carácter turístico consignada na carta de gestão – 1995 PNSACV”. -----------------------------------  

 ---------- Seguidamente, a senhora Presidente da Assembleia Municipal leu aos presentes o 

ofício número cento e quarenta e oito, datado do dia treze de Junho, enviado pelo senhor 

Governador Civil do Distrito de Beja, apresentando os seus cumprimentos de despedida, dada a 

cessação de funções. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Hélder Ledo António, Presidente da Junta de Freguesia de 

Zambujeira do Mar, que depois de saudar os presentes, informou que, dentro das suas 

possibilidades, faria o melhor que podia pela sua freguesia. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma que felicitou o Executivo Municipal pelo facto 

de ter resolvido a questão das caravanas, trazida por ela, na última sessão daquele órgão. Por 

último, informou que, em Vila Nova de Milfontes, verificava-se um aumento substancial de 

roturas de água. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Carlos Carvalho, membro eleito pelo Bloco de Esquerda que 

apresentou a seguinte Declaração Política: ----------------------------------------------------------------  

 ---------------- “DEFENDER A ÁGUA E TODOS OS SERVIÇOS PÚBLICOS ---------------------  

 --------------------- O 25 DE ABRIL E O PODER LOCAL DEMOCRÁTICO -----------------------  

 ---------- Caros colegas deputados e deputadas municipais de Odemira, ------------------------------  

 ---------- Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Odemira, -------------------------------------------  

 ---------- Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, em especial o nosso anfitrião Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar, ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Caro Amigo Hélder Ledo António ---------------------------------------------------------------  
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 --------- A Assembleia Municipal de Odemira realiza esta sessão ordinária no dia em que 

tomou posse o novo governo, saído das eleições legislativas de 5 de Junho, formado pela 

coligação PSD – CDS e baseado no memorando de entendimento assinado com a troika, 

também subscrito pelo PS. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Sendo ainda desconhecido o programa do governo, é pública a sua declaração de 

intenções de ir ainda mais longe nas medidas recessivas que semeiam a austeridade e o 

desemprego, as privatizações, cortes na educação, na saúde, nas prestações sociais e até na 

democracia local. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Ou seja, este é um governo que se anuncia mais troikista que a troika. --------------------  

 --------- Entre as medidas já anunciadas, algumas merecem particular atenção dos eleitos 

locais. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1 – A privatização (total ou parcial, veremos) da Águas de Portugal (AdP), a qual 

detém 51 % do capital das parcerias para a gestão da água em alta com mais de metade dos 

municípios portugueses. Entre estas parcerias está, infelizmente, a chamada Águas Públicas do 

Alentejo que engloba 21 municípios, entre os quais, o de Odemira. -----------------------------------  

 --------- O BE sempre rejeitou a alienação desta competência exclusiva dos municípios que, 

por via da privatização da AdP, poderá vir a ser dominada por uma das transnacionais que 

dominam o sector das águas e o transformam num mero instrumento de especulação na 

economia de casino, cuja crise rebentou em 2008 e hoje estamos a pagar com língua de palmo. -  

 --------- As consequências desta privatização progressiva estão à vista: a água, cujos preços 

têm vindo a duplicar, será cada vez mais cara; a maior Câmara do Alentejo (Évora) já 

acumulou uma dívida de 6,5 milhões de euros à Águas do Alentejo Centro e ameaça abandonar 

esta parceria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Nesta hora de grande responsabilidade, o Bloco de Esquerda não pretende ajustar 

contas com o passado, mas lança um desafio de futuro a todos os autarcas, incluindo os de 
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Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A concretizar-se a privatização da AdP, aplica-se o n.º 4 da Cláusula 27.ª do Contrato 

de Parceria, segundo a qual “O contrato de gestão caduca ainda, extinguindo-se a Parceria, no 

caso de a EGP (entidade gestora) deixar de integrar o sector empresarial do estado”. --------------  

 ---------- O futuro nos dirá se há ou não coragem política e capacidade financeira para accionar 

esta Cláusula ou se a mesma não passou de uma cortina de fumo para abrir as portas à 

privatização deste bem essencial estratégico que é a água – “o petróleo do século XXI”. ---------  

 ---------- 2 – Despedimentos de trabalhadores e extinção de Autarquias ------------------------------  

 ---------- É conhecida a determinação do memorando assinado entre a troika estrangeira e a 

troika PSD-CDS-PS para a redução drástica do financiamento às autarquias, incluindo a 

redução de 2% do número de trabalhadores por ano, a começar em 2012 – neste aspecto, a 

Câmara de Odemira é pioneira e até já se antecipou … começando logo em 2011. -----------------  

 ---------- Mas os ataques ao poder local democrático, fruto do 25 de Abril, não ficam por aqui. 

Pretende-se impor uma redução drástica do número de municípios e de freguesias, cortando a 

direito (melhor dito, à direita) e de forma cega. Pelo critério aplicado na Grécia, seriam extintos 

dois terços dos municípios e, no distrito de Beja, só restariam quatro dos actuais catorze 

concelhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um dos “felizes contemplados” seria Odemira. Mas, neste que é o maior concelho da 

Europa, quantas freguesias restariam? Muito directamente quais as freguesias que pretendem 

extinguir? Em homenagem aos nossos anfitriões, comecemos por ordem alfabética inversa. -----  

 ---------- A Zambujeira do Mar, uma das mais recentes, criada em 1989? Vila Nova de 

Milfontes, que até já foi concelho, tal como Colos? Vale de Santiago? São Teotónio, a maior 

freguesia do país e da Europa? São Martinho das Amoreiras, São Luís, Santa Clara-a-Velha, 

Sabóia ou Relíquias, freguesias históricas, tal como Santa Maria ou São Salvador? Luzianes-

Gare, a antiga estação de Odemira que ficou a ver passar os comboios entre Lisboa e o 
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Algarve? Ou as mais recentes: Pereiras-Gare, Longueira-Almograve, Boavista dos Pinheiros e 

Bicos? -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Nada disto faz sentido, nada disto é aceitável sequer como início de discussão e, muito 

menos, sem colocar em cima da mesa a Regionalização – o elo essencial que falta para 

qualquer Reforma Administrativa coerente. Será que nos querem impor critérios numéricos 

cegos, iguais para a Grande Lisboa, Trás-os-Montes, o Alentejo ou o Algarve? --------------------  

 --------- O efeito principal desta cegueira anti-democrática contra o poder local, que nos faria 

regredir muitas décadas, será inevitavelmente o acelerar da desertificação que hoje já atinge 

proporções inquietantes, sobretudo no sul do país. Até porque a extinção de autarquias, 

tornando o poder local mais distante das populações, é o corolário da extinção de serviços de 

saúde, postos de correios, escolas e outros serviços públicos. ------------------------------------------  

 --------- 3 – Encerramento de Escolas – Já agora, outra pergunta para reflexão de todos os 

presentes: no próximo ano lectivo, quais das seguintes escolas ainda abrirão as portas? -----------  

 --------- Luzianes-Gare, Pereiras-Gare, Santa Clara, Brejão, Cavaleiro, Amoreiras-Gare, São 

Martinho das Amoreiras, Vale de Santiago, Almograve ou Bicos? Sem esquecer as cinco que já 

encerraram no ano lectivo anterior… -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Assim, perante esta Assembleia Municipal de Odemira, reunida a 21 de Junho de 

2011, o Bloco de Esquerda reafirma os valores do 25 de Abril e a necessidade de lutarmos em 

defesa da Democracia, do Estado Social, da Justiça, da soberania e da dignidade deste “nobre 

povo” livre e independente há quase nove séculos. ------------------------------------------------------  

 --------- E lanço mais um repto a todos os autarcas, eleitos por todos os partidos: nos tempos 

difíceis que se avizinham, escolhemos ficar ao lado das troikas ou ao lado das populações que 

nos elegeram?” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor José Gabriel Lourenço, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, referindo-se ao Encontro que se realizou, em São Martinho das Amoreiras, 
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sobre a Reforma Administrativa. Informou que, no mesmo dia, tinha estado presente numa 

reunião do Conselho Geral da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, onde 

aprovaram, por unanimidade e aclamação, um documento sobre “As Freguesias na Reforma do 

Estado” que posteriormente poderia enviar à Assembleia Municipal. ---------------------------------  

 ------- Em relação ao assunto, informou que a posição das freguesias a nível nacional era pela 

inexistência de qualquer tipo de fusão ou extinção e, bem assim, relembrou que o peso das 

freguesias no Orçamento do Estado era insignificante. --------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que, referindo-se à estrada entre Vila Nova de 

Milfontes e o Cercal, nomeadamente dos Alagoachos às Brunheiras, disse que, após ter sofrido 

uma intervenção de fundo, o piso tinha ficado em melhores condições para os automobilistas, 

mas a circulação de peões tinha sido completamente ignorada. Referiu ainda que, apesar da 

colocação de sinalização para redução de velocidade, os automobilistas não a respeitavam, 

tornando-se bastante perigosa para o trânsito de peões.  -------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

relembrando que a Zambujeira do Mar era a freguesia “irmã gémea” da sua, uma vez que 

tinham sido ambas elevadas àquele grau, no dia trinta de Junho de mil novecentos e noventa e 

nove. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu também que a estrada nacional número duzentos e sessenta e seis, no troço entre 

Luzianes-Gare e Santa Clara-a-Velha estava bastante danificado, tornando-se bastante perigoso 

para os automobilistas. Referindo-se à Reforma Administrativa e a eventual extinção de 

autarquias, relembrou que as estradas municipais encontravam-se em melhores condições do 

que as estradas nacionais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Lamentou que a imagem do “velho e desprezado” interior continuasse a subsistir, 

incrementando a desertificação. Disse ainda que, as péssimas condições de acessibilidade que a 

sua freguesia tinha poderiam condicionar a existência de médico de família naquela freguesia. --  
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 ------ Por último, informou que tinha estado presente numa reunião em Lisboa, na tentativa de 

conseguir que o comboio inter-cidades parasse no concelho de Odemira. ----------------------------  

 --------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que referiu que tinha ficado sensibilizado com a questão da médica não querer se 

deslocar a Luzianes-Gare devido a dificuldades no acesso e iria expor a questão na próxima 

reunião com a Coordenadora do Centro de Saúde de Odemira. ----------------------------------------  

 ------ Em relação às condições das acessibilidades no concelho de Odemira, informou que a 

Câmara Municipal tem vindo a enviar para o respectivo Ministério vários relatórios sobre a 

questão. Considerava ainda que nessa matéria tinha havido um desinvestimento na rede viária 

existente, consolidada há vários anos e em alternativa tinham vindo a construir várias vias nas 

zonas mais populosas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Quanto à estrada nacional número duzentos e sessenta e seis, considerou que se 

encontrava bastante degradada e não estava assinalada, o que aumentava a sua perigosidade. 

Disse ainda que tinha sido garantido superiormente a adjudicação de uma intervenção com 

vista à reparação das situações mais urgentes. ------------------------------------------------------------  

 ------ Informou ainda que tinha havido uma reunião em Lisboa com a Administração da 

Empresa CP – Comboios de Portugal onde apresentaram os fundamentos acerca da necessidade 

da existência de uma paragem do comboio inter-cidades no concelho de Odemira. Disse ainda 

que a empresa lhe tinha transmitido a ideia de que a linha do sul estava a sofrer algum 

redefinimento ao nível da circulação devido a questões orçamentais. ---------------------------------  

 ------ Referiu também que a questão da circulação dos peões na estrada nacional número 

trezentos e noventa já tinha sido anteriormente abordada na Assembleia Municipal. Revelou 

que estava previsto a execução de um projecto de ciclo-vias, no âmbito do programa Polis 

Litoral Sudoeste, que incluía uma intervenção entre a escola das Brunheiras e a praia das 

Furnas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Por último, em relação à Reforma Administrativa e à eventual extinção de autarquias, 

relembrou que a função dos Municípios e das Freguesias era insubstituível no país, 

considerando que qualquer outra forma administrativa implicaria equacionar também quem 

ficaria responsável por aquela função. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação à intervenção do senhor Carlos Carvalho, relembrou que a legislação 

comunitária não permitia a privatização total das empresas gestoras das águas públicas. Disse 

ainda que tinha reunido com a empresa Águas Públicas do Alentejo devido ao abastecimento de 

água a Vila Nova de Milfontes, tendo sido exigido um estudo pormenorizado àquela empresa, 

uma vez que se tratava de um problema bastante complexo. -------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que perguntou se existia algum estudo de impacte 

ambiental, relativo à eventual acção da agricultura intensiva praticada na zona costeira do 

concelho de Odemira, nos cursos de águas subterrâneos existentes. Disse ainda que muitas 

fontes existentes naquela área tinham ficado impróprias para consumo. ------------------------------  

 ------- Em relação à Reforma Administrativa, relembrou que o Partido Socialista tinha assinado 

o acordo com a Troika onde era referida a necessidade de se reduzir significativamente o 

número de freguesias e de municípios. ---------------------------------------------------------------------  

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

Maria, que perguntou em que situação se encontrava: a reparação da estrada nacional número 

cento e vinte e três para as Taliscas; a reparação do Skate Parque em Odemira; a sinalização 

vertical no largo de acesso à Unidade de Cuidados Continuados de Odemira e os passeios para 

os peões entre a ponte militar e o Bairro das Barreiras Vermelhas, em Odemira. -------------------  

 ------- Por último, manifestou o seu acordo com o facto de actualmente já poderem exigir às 

empresas transportadoras de madeiras a reparação dos caminhos vicinais que destruíam durante 

a sua actividade, considerando que se tratava de uma situação que iria aliviar bastante a 

tesouraria das freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Interveio o senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que como membro da Assembleia Distrital de Beja, lamentou que nas sessões 

daquele órgão apenas se debatessem questões relacionadas com a sede do distrito. Em relação 

aos problemas com os comboios na linha do sul, revelou que tinham sido agendadas com 

representante da empresa REFER - Rede Ferroviária Nacional várias reuniões para debaterem o 

problema, que nunca se realizaram por falta de comparecência deste. --------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis, membro eleito pelo Partido Socialista que 

apresentou a seguinte Proposta: -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------- PROPOSTA ------------------------------------------------------  

 ------------------------------- “PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  -----------------------------------  

 --------- Face ao mau estado em que se encontra a E.N. 266, criando enormes dificuldades na 

mobilidade da população naquela que é a via estruturante do interior do concelho de Odemira, a 

Assembleia Municipal de Odemira, vem por este meio solicitar um pedido de esclarecimento à 

Estradas de Portugal, sobre o tipo de intervenção que se prevê aqui efectuar. -----------------------  

 --------- Exigimos que esta via seja intervencionada de acordo como tipo de tráfego que aqui 

circula, que é na sua maioria efectuado por veículos pesados. -----------------------------------------  

 --------- Não podemos, de forma nenhuma, esquecer a importância da E.N. 266, sabendo que é 

através dela que chegam às freguesias do interior os bens e serviços essenciais para as suas 

populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Odemira, 21 de Junho de 2011” ------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação ao passadiço entre a Zambujeira do Mar e a Entrada da Barca, lamentou que a 

Câmara Municipal para além de executar a obra tivesse de suportar o ónus da sua manutenção. -  

 --------- Interveio o senhor Leonel Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-

Gare que relembrou que o caminho municipal número mil cento e noventa estava cada vez 

mais degradado, necessitando de uma rápida intervenção. ----------------------------------------------  
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 ---------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que informou que não existia qualquer estudo de impacte ambiental sobre a 

agricultura intensiva e as linhas de águas. No entanto, estava em curso, no Litoral Alentejano, o 

Projecto GISA que tinha como funções a optimização da rede de monitorização da qualidade 

do ar e a utilização de bio-indicadores de poluição atmosférica para avaliar o seu impacte na 

saúde pública. Informou ainda que estava prevista uma segunda fase daquele projecto onde 

seriam analisadas outras componentes, designadamente os solos, a água doce e a água salgada. -  

 ------- Relativamente a estrada nacional número cento e vinte e três informou que esta se 

encontrava incluída no Relatório entregue superiormente sobre a urgência de reparação de 

algumas estradas no concelho de Odemira, o qual incluía também as estradas nacionais 

números cento e vinte, a duzentos e sessenta e seis e a trezentos e noventa. Disse ainda que os 

serviços do Município estavam a averiguar o estado em que se encontrava o caminho municipal 

número mil cento e noventa para que fosse efectuada uma intervenção, o mais urgente possível.  

 ------- Por último, em relação à travessia dos peões entre a ponte militar e o bairro das Barreiras 

Vermelhas, em Odemira, informou que era entendimento dos serviços que, tratando-se de uma 

situação temporária, o atravessamento poderia ser efectuado utilizando os passeios existentes 

no bairro Roça Matos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que colocou à discussão a 

Proposta apresentada pelo João Rebelo dos Reis. Não havendo qualquer intervenção, procedeu-

se à votação da proposta em causa, a qual foi aprovada por maioria, com dezanove votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, três votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

“Odemira no Bom Caminho” e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 ---------- Seguidamente, nos termos da alínea a) do número um do artigo vigésimo primeiro do 
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Regimento dos Membros deste Órgão, a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

interrompeu a sessão para um intervalo de dez minutos. ------------------------------------------------  

 --------- Depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos. ---------------------------------  

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

 --------- Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO NÚMERO UM 

DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CENTO E SESSENTA E 

NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE SETEMBRO, COM AS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI NÚMERO CINCO A BARRA DOIS MIL E 

DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: Foi presente o Relatório de Actividades desenvolvidas pelo 

Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um de Abril a trinta e um de Maio 

do corrente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da presente sessão. ----------------  

 --------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, a senhora Presidente da Assembleia 

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

 --------- Ponto dois: SEXTA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – 2011: TERCEIRA 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO 

DA DESPESA, QUARTA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS 

(PAM) E SEGUNDA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO (PPI): 

Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no 

maço de documentos desta sessão: --------------------------------------------------------------------------  

 --------- “1 - ASSUNTO N.º 0344-2011 - 6.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL:  ---------------  

 ---------  - 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA;  -------------------------------------------  

 --------- - 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA;  -------------------------------------------  

 --------- - 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS; ------------------------  

 --------- - 2.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. ------------------------  

 --------- Foi presente a informação nº. 231/2011 - PGO, datada de 07/06/2011, da Divisão 
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Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 6ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

de 2011, que se anexa, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro 

(POCAL), consistindo na 3ª. Revisão ao Orçamento da Receita, 3ª. Revisão ao Orçamento da 

Despesa, 4ª. Alteração ao Plano de Actividades Municipais (PAM) e 2ª. Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos (PPI), que apresentava os seguintes valores: ----------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 1.000,00 (Mil euros); ----------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: € 238.000,00 (Duzentos e trinta e oito mil euros); ---------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 497.200,00 (Quatrocentos e noventa e sete mil e duzentos 

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

 ---------- Diminuições/anulações: € 734.200,00 (Setecentos e trinta e quatro mil e duzentos 

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

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS:--------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: € 17.700,00 (Dezassete mil e setecentos euros); -----------------------  

 ---------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: --------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: € 379.000,00 (Trezentos e setenta e nove mil euros); -----------------  

 ---------- Diminuições/anulações: € 681.000,00 (Seiscentos e oitenta e um mil euros). -------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como que seja remetido à 

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

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que referiu que o Município de Odemira ainda 

aguardava o desfecho da contratação do empréstimo a médio e longo prazo para o Polis. Nesse 
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sentido, perguntou qual era a alternativa para conseguirem dar cumprimento à participação do 

Município no capital social do Polis, se aquele empréstimo não pudesse ser contratado. ----------  

 --------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que informou que aquele empréstimo continuava a aguardar o visto do senhor 

Ministro das Finanças e, bem assim, disse que, se o empréstimo não pudesse ser contratado, 

teriam de fazer uma reformulação orçamental para enquadrarem aquele encargo. ------------------  

 --------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em epígrafe, a 

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

Socialista, três votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, 

nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção 

dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro eleito 

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

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

 --------- Ponto três: FACECO – PROPOSTA DE TABELA DE TAXAS PARA A FACECO 

2011: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará 

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

 --------- “1 - ASSUNTO N.º 0230-2011 - FACECO - PROPOSTA DE TABELA DE TAXAS 

PARA A FACECO 2011 --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente a informação n.º 366/2011, datada de 14 de Abril de 2011, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Económico, contendo a proposta de Taxas a aplicar na FACECO 

2011, no que se refere a aluguer de espaços, publicidade no recinto da feira e a cobrança de 

entradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se que a Exma. Câmara delibere no sentido de aprovar a Tabela de Taxas a 

aplicar na FACECO 2011, devendo a mesma ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação, de acordo com a alínea h) do n º 2 do artigo 53º das Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
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Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, uma vez que os 

valores, nela constantes, não se encontram incluídos Regulamento de Taxas, Preços e Outras 

Receitas do Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Manuel Amaro Figueira que perguntou sobre o resultado obtido em 

termos orçamentais da FACECO do ano anterior. --------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, referindo que não tinha com ele esses dados; no entanto, poderia informar que a 

FACECO não era auto-suficiente de bilheteira, aluguer de espaços ou eventuais patrocínios e 

que dependia sempre de uma componente do Orçamento Municipal para fazer face, 

principalmente, às despesas com as Exposições e Concursos Pecuários e com a produção 

cultural.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que referiu que a FACECO nunca tinha 

tido um resultado positivo em termos orçamentais. Relembrou ainda que até ao ano de mil 

novecentos e noventa e sete o suporte financeiro era distribuído por três entidades (Câmara 

Municipal, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e Associação de Beneficiários do Mira). Disse 

também que, na altura, tinha sido proposto pela última entidade que se constituísse uma 

entidade exploradora do recinto, com o objectivo de rentabilizar aquele espaço durante todo o 

ano e cujos estatutos seriam elaborados pelos advogados das três entidades.  -----------------------  

 ---------- Interveio novamente o senhor Manuel Amaro Figueira referindo que tinha 

conhecimento de outras feiras (por exemplo a Feira de Agosto de Grândola) que não eram 

rentáveis, mas que eram sustentáveis em termos de custos. Referiu ainda que as entidades 

organizadoras daquele tipo de certames têm tentado encontrar meios para evitar que as feiras 

tivessem tantos custos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que referiu que a FACECO era uma feira municipal que não visava o interesse do 

lucro, mas sim o da promoção; no entanto, tentavam, dentro do possível, equilibrar o 

orçamento, designadamente em termos de redução de custos.------------------------------------------  

 ---------  Interveio o senhor Manuel Coelho que felicitou o senhor Manuel Amaro Figueira pela 

questão colocada, porque considerou que, em época de contenção, era importante repensar 

aquele investimento, nomeadamente equacionar formas de rentabilizar o espaço. ------------------  

 --------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma que informou que, na última edição do 

certame, tinham debatido a questão do aproveitamento do espaço de forma a criar alguma 

receita para o Município de Odemira. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, que informou que todas as utilizações do recinto da feira estavam incluídas na Tabela 

de Taxas da Câmara Municipal de Odemira. --------------------------------------------------------------  

 ------ Informou ainda que, na altura em que se equacionou criar a entidade gestora do recinto da 

FACECO, foram efectuadas várias reuniões com as entidades em causa, mas nunca 

conseguiram chegar a um entendimento. Referiu ainda que, durante vários anos, a FACECO 

obteve apoios do Quadro Comunitário de Apoio, porque se tratava de uma feira temática e não 

de carácter geral como tem vindo a suceder nos últimos anos. -----------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Vereador Ricardo Cardoso que informou que, na edição anterior da 

FACECO, tinha havido um colóquio sobre as perspectivas futuras daquele tipo de certame, 

tendo sido convidados, para o efeito, um representante da Câmara Municipal de Óbidos e o 

engenheiro responsável pela feira de Santarém. Referiu ainda que, do debate havido, tinha 

retido uma expressão interessante, que se relacionava com o facto de, actualmente, as várias 

feiras e certames, existentes no país, terem o mesmo público-alvo, o cidadão comum, 

renegando para segundo plano as feiras ditas comerciais. -----------------------------------------------  
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 ------- Considerou ainda que não era fácil conceber uma feira que fosse rentável e relembrou 

que, actualmente, existia aquele tipo de espaços em todos os concelhos. Referiu, também, que 

era importante a rentabilização daquele espaço, através da produção de mais eventos. ------------  

 ------- Por último, referiu que a rentabilidade atribuída a alguns certames era, muitas vezes, mais 

artificial do que real, porque, nem sempre, estavam apurados todos os custos. ----------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em epígrafe, a 

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

Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, três 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, um voto a 

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. --  

 ---------- O senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 

apresentou uma Declaração de Voto: “Abstive-me, não pelas taxas, já que são as mesmas de 

dois mil e dez, mas por algumas notas introduzidas, como por exemplo: as empresas até três 

anos não pagarem. Há firmas com dez e vinte anos que estão com sérias dificuldades, se calhar 

mais do que as que começaram, agora”. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO DO 

PROGRAMA SINERGIAS SOCIAIS: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos desta sessão: ---------------------------   

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0304-2011 - PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO DO PROGRAMA SINERGIAS SOCIAIS --------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 449, datada de 06 de Maio de 2011, proveniente da 

Divisão de Educação e Acção Social, informando que, considerando a construção de um novo 

documento de diagnóstico e de definição de novas estratégias para a Educação ao nível do 

Concelho de Odemira - Projecto Educativo Municipal; -------------------------------------------------  
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 --------- Considerando a necessidade de incluir uma entidade externa a apreciar as candidaturas 

conjuntamente com a equipa técnica do Município, propõem-se algumas alterações ao 

Regulamento do Programa Sinergias Sociais. -------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. --------------------------------------------------  

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

as alterações propostas para o artigo 3.º do Regulamento, devendo ser remetido à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação.” ----------------------------------------------------------------  

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

qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

três votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e um voto 

a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e três 

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

 --------- Ponto cinco: REORGANIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS HOSPITALARES, 

NO ÂMBITO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE - TRANSPORTE PRÉ HOSPITALAR 

DOS DOENTES URGENTES E EMERGENTES DO CONCELHO DE ODEMIRA: ------------  

 --------- Interveio o senhor João Quaresma que relembrou que as normas que regulamentavam 

a actividade municipal obrigavam a que toda a documentação referente aos assuntos agendados 

no Período da Ordem do Dia das sessões daquele órgão tivesse de ser entregue aos membros, 

com pelo menos dois dias de antecedência, facto que não aconteceu com aquele assunto, cuja 

documentação tinha sido entregue, no início daquela sessão. ------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que informou que a inclusão 

daquele ponto na Ordem de Trabalhos tinha sido resultado de uma reunião havida com o 

Sindicato dos Enfermeiros, a Câmara Municipal de Odemira e a Assembleia Municipal de 

Odemira, na presença dos representantes das diferentes forças partidárias. Informou ainda que, 
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no final da citada reunião, tinha ficado decidido que os Órgãos do Município iriam consultar a 

Administração Regional de Saúde e o Instituto Nacional de Emergência Médica, bem assim, 

promover as diligências necessárias para tentarem analisar a situação em causa.  ------------------  

 ------- Acrescentou, ainda, que a inclusão do assunto no Período da Ordem do Dia tinha partido 

de uma sugestão do grupo de trabalho da Assembleia Municipal, fundamentada pela 

pertinência e importância do problema em causa. --------------------------------------------------------  

 ------- Por último, informou que o documento distribuído no início da presente sessão, oriundo 

do Gabinete de Apoio ao Presidente que ficará arquivado no maço de documentos desta sessão, 

relatava apenas as diligências efectuadas pela Câmara Municipal em relação à matéria em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira, referindo que o documento, em causa, vinha na sequência da reunião havida com o 

Sindicato dos Enfermeiros e relatava as diligências efectuadas pela Câmara Municipal. Disse 

ainda que não se tratava de um documento de suporte ao assunto agendado, mas apenas de uma 

informação escrita. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que referiu que o documento entregue era 

apenas uma informação das diligências efectuadas pela Câmara Municipal de Odemira, pelo 

que não deveria ser interpretado como um documento de suporte ao tema em causa. --------------  

 ------- Por último, lamentou que estivessem a debater a forma de agendamento do tema e não o 

tema em si. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que informou que a sua intervenção referia-se 

apenas à forma como o assunto tinha sido agendado e não sobre o tema em si. Relativamente ao 

tema em si referiu que era contra o que se estava a passar no Serviço Nacional e Saúde, 

considerando que todas as reduções com o objectivo de aumentar a eficiência e racionalizar os 

recursos eram apenas um pretexto. --------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Tendo sido equacionada a forma como o assunto em causa tinha sido agendado para 

debate, a senhora Presidente da Assembleia Municipal, decidiu colocar à consideração da 

Assembleia Municipal a manutenção deste ponto na Ordem de Trabalhos. Não havendo 

qualquer intervenção, foi deliberado por maioria, com dezanove votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no 

Bom Caminho”, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho” e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal, que este ponto se mantivesse na 

Ordem de Trabalhos, passando-se, de imediato, à sua discussão. --------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma que, em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, apresentou a seguinte Intervenção: ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------ INTERVENÇÃO --------------------------------------- -----------  

 --------- “A saúde no nosso Concelho vai de mal a pior: ---------------------------------------------  

 --------- Quando tudo parecia bem encaminhado surgem algumas medidas que provocam um 

retrocesso significativo.---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Primeira: o aumento progressivo do envelhecimento da população do nosso Concelho, 

a saída de médicos por aposentação em face das penalizações crescentes às reformas 

antecipadas, provocou um agravamento no atendimento nos cuidados de saúde de milhares de 

utentes sem médico de família em várias freguesias. ----------------------------------------------------  

 --------- Segunda: O corte cego imposto ao transporte de utentes em ambulâncias afectou 

injustamente todos os portugueses que se viram, de um momento para o outro, inibidos de 

aceder a cuidados de saúde pelo simples facto de não terem dinheiro para suportar os custos do 

transporte para um tratamento ou consulta. Este facto fez-se sentir de sobremaneira no nosso 

concelho quer pelas distâncias envolvidas e escassez de transportes públicos quer pelas 
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características socioeconómicas da população. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Terceira: O processo de integração das Ambulâncias SIV nos Serviços de Urgência 

(em Odemira no SUB) é hoje uma realidade. Estas ambulâncias são realmente extensões desses 

Serviços e as competências dos seus profissionais são semelhantes às esperadas dos 

profissionais dos SUB pelo que a sua integração nos parece pacífica. Pena é que a pretexto 

desta integração os responsáveis pela Saúde logo tenham vislumbrado uma forma de reduzir 

pessoal sem se preocuparem com o facto de piorarem o atendimento no Serviço de Urgência. 

Clarifiquemos: Enquanto na Administração Regional de Saúde do Algarve os enfermeiros das 

Ambulâncias SIV são integrados nos SUB mantendo o mesmo número de enfermeiros de 

serviço mais estes, no SUB de Odemira continuarão apenas dois passando um deles a ser o 

tripulante da Ambulância SIV e também acompanhante nas transferências de doentes para 

outros serviços sempre que necessário. Quem conhece o serviço da Ambulância SIV de 

Odemira sabe que esta transporta, frequentemente e bem, o socorrido directamente do local 

para as unidades de saúde diferenciadas ausentando-se do concelho por várias horas. Se esta 

ambulância efectua em média 3 serviços/ dia é fácil ver que a maior parte do tempo o SBU de 

Odemira ficará reduzido a um enfermeiro de serviço contrariando a lei que determina que 

devem ser dois. Então se o doente transferido for também acompanhado de médico teremos o 

SUB apenas com um médico e um enfermeiro de serviço voltando às graves carências de há 

anos atrás. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quarta: Sabendo que a colaboração dos médicos cubanos foi acordada por um 

determinado período de tempo e desconhecendo-se o que acontecerá quando estes forem 

embora perguntamos se outros virão ou se ficarão cerca de 14.000 utentes sem médico de 

família?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quinta: Como o que referimos não fosse já preocupante para todos os cidadãos deste 

nosso concelho, outras medidas já estão em vigor, nomeadamente: -----------------------------------  
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 --------- - São os seguranças da empresa privada que fazem de assistentes administrativos 

durante a noite, inscrevendo os utentes que necessitam de serviço de urgência, deixando de 

exercer a sua função de seguranças; ------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Quando se pretende que os cidadãos tenham melhor acesso para marcação de 

consultas e outras informações, o “simplex” não funciona pois não há telefonista e por isso 

ninguém atende o telefone; -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Perguntamos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Quantas vezes vai um médico de família por dia ou por semana a Relíquias, a 

Luzianes-Gare, a Sabóia, a Pereiras-Gare, a Fornalhas Velhas, a Bicos, a Almograve, ao 

Cavaleiro, ao S. Miguel, etc? --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Quando um doente é transportado para o Hospital do Litoral Alentejano e a demora é 

superior a mais de duas horas e deve regressar ao seu domicílio quem garante o seu regresso ao 

seu domicílio? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Que medidas estão previstas tomar em termos de colocação de assistentes operacionais 

que fazem falta e hoje são insuficientes? Será que vão colocar o pessoal da limpeza a efectuar 

esses serviços? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Será que a resolução destas carências passa pelo encerramento de extensões de saúde 

ainda existentes no nosso Concelho? -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Será que vão cortar no papel higiénico, papel de fotocópias, papel para limpar as 

mãos, desinfectantes, electricidade, rendas, água, exames médicos, medicamentos, RX, horas 

suplementares necessárias, cuidados na visitação domiciliária, internamentos, etc, etc. -----------  

 ---------  Não temos dúvidas que ao longo de anos muito dinheiro foi gasto e mal, mas o que 

até hoje temos de referir é que não foi apresentada qualquer explicação do endividamento que 

os nossos governantes fizeram. Ao serem tomadas medidas desta natureza contra aqueles que 

mais precisam e cujo direito na área da saúde a Constituição lhes reconhece é uma violência 
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pela incúria dos que nos governaram ao longo destes anos passados. ---------------------------------  

 ---------- Esta realidade que aqui retratamos é grave e deixa-nos bastante preocupados, mas não 

podemos deixar de referir o conjunto de medidas propostas pela “Troika” aceites pelo PS-PSD-

CDS, que ainda agravarão em muito a saúde no nosso Concelho, nomeadamente os cortes 

financeiros e encerramentos de centros de saúde, redução de postos de trabalho, agravamento 

significativo das taxas moderadoras, comparticipação nos medicamentos, eliminação das 

reduções fiscais das despesas de saúde no IRS, entre outras. -------------------------------------------  

 ---------- A CDU considera que, de acordo com a Constituição da República Portuguesa “o 

direito à protecção da saúde é realizado através de um Serviço Nacional de Saúde universal e 

geral e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente 

gratuito, por isso o Estado deve garantir a todos os cidadãos os cuidados de medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação e garantir a cobertura de todo o País em recursos humanos 

e unidades de saúde.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Manuel Coelho que relembrou que o Governo tinha tomado posse 

recentemente, pelo que considerou que deveriam remeter aos departamentos competentes, os 

documentos que expressavam a preocupação relativamente à Saúde, no concelho de Odemira. --  

 ---------- Interveio a senhora Cláudia Silva que informou que, recentemente, tinha vindo a ser 

implementada uma reestruturação das redes hospitalares, que atingia as ambulâncias SIV -

Suporte Imediato de Vida, tripuladas por um enfermeiro e um técnico e que prestavam 

directamente, no local, os cuidados diferenciados às vítimas. ------------------------------------------  

 ------- Informou ainda que a nova reestruturação promoveu um acordo de partilha de recursos 

humanos, em que o enfermeiro do SIV teria de assegurar também o serviço de urgência do 

Centro de Saúde. Naquela partilha de recursos o enfermeiro deveria ser entendido com um 

elemento supra-numerário, facto que não aconteceu em Odemira, onde foram mantidos os dois 

enfermeiros, por turno, que tinham de assegurar também o serviço da SIV, resultando essa 
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medida numa diminuição de efectivos nas urgências. ---------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que, em nome dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, apresentou a Moção que, seguidamente, se transcreve na íntegra: --------------  

 --------------------------------------------- MOÇÃO --------------------------------------------- ------------  

 --------- “Odemira é o maior concelho da Europa com 1719 km2 de área, 17 freguesias, possui 

estradas em más condições, tem cerca de 26000 habitantes residentes, e um grande número de 

população flutuante como veraneantes e comunidades de várias nacionalidades que, por motivo 

de trabalho, permanecem no seu território a maior parte do ano. --------------------------------------  

 --------- Através do despacho n.º 727/2007, publicado no Diário da República n.º 10, 2ª série, 

de 15 de Janeiro de 2007, foram definidos as características dos Serviços de Urgência Básica e 

os critérios para a localização em que definia “…em que, pelo menos para uma parte, a 

acessibilidade em condições normais seja superior a sessenta minutos em relação ao serviço de 

urgência médico-cirúrgico ou polivalente mais próximo”. ----------------------------------------------  

 --------- Qualquer um dos hospitais, mais próximos do SUB de Odemira, dista mais de sessenta 

minutos sendo, para além disso, o percurso efectuado em estradas sinuosas e em muito mau 

estado. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Nos últimos anos, temos assistido a uma melhoria da oferta de cuidados de saúde, no 

âmbito da urgência no concelho de Odemira. Primeiro com a criação do SUB, em 2007, que 

veio permitir a prestação dos serviços de urgência por uma equipa constituída por dois médicos 

e dois enfermeiros, no turno da noite, rx 24 horas, administrativo à noite, e, no mesmo ano, foi 

implementada a ambulância SIV que veio aumentar a qualidade do apoio pré-hospitalar. --------  

 --------- A criação destes dois serviços de saúde deveu-se às características então identificadas 

do concelho de Odemira, nomeadamente, as suas carências no que se refere ao acesso aos 

cuidados de saúde, em tempo útil, em situações de urgência e emergência. --------------------------  

 --------- Nos últimos meses, temos vindo a assistir a uma redução significativa na qualidade 
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dos cuidados de saúde prestados aos munícipes de Odemira e visitantes. Primeiro, foi a retirada 

do administrativo que assegurava o serviço, no período nocturno, sendo agora, esse serviço 

assegurado pelo segurança. Recentemente, a SIV foi integrada no SUB, o que se traduziu, na 

prática, pela integração do enfermeiro da SIV que, enquanto não está em trânsito, assegura os 

serviços no SUB. Com esta alteração, foi retirado um dos dois enfermeiros do SUB. --------------  

 ---------- Julgamos o aproveitamento de recursos existente uma boa prática, podendo este 

elemento novo efectuar serviços como a Triagem de Manchester, obrigatória nas SUB, o que 

não podemos concordar é que o aproveitar desses recursos venha contribuir, não para uma 

melhoria dos serviços prestados, mas sim, para uma redução de efectivos na prestação de 

cuidados à nossa população. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na prática, desde que a ambulância SIV foi integrada no SUB, muitas vezes, tem 

estado um só enfermeiro na urgência, com dois médicos a prescrever, tornando impossível 

igualmente a transferência inter-hospitalar durante a ausência do SIV. -------------------------------  

 ---------- A integração das ambulâncias SIV nos SUB é um projecto que está a acontecer a nível 

nacional. No Algarve, as SIV de Loulé, Tavira e Vila Real de Santo António, que integram o 

SUB, têm sempre três enfermeiros escalados, sendo que, o elemento afecto à ambulância SIV, 

enquanto não é activado para o pré-hospitalar ou inter-hospitalar, faz a Triagem de Manchester. 

Em Elvas, a SIV também integrou o SUB, e tem escalados nunca menos de quatro enfermeiros. 

Qualquer destes SUB tem melhores acessibilidades e distâncias mais curtas aos hospitais e 

outros SUB. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A população tem a percepção de que o SIV, nas últimas semanas, não tem saído para 

situações que habitualmente sairia, como o caso de acidentes. -----------------------------------------  

 ---------- Em Odemira a vida valerá menos? Terão de ser sempre os mais carenciados a sofrer as 

medidas de austeridade? --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Odemira vem por este meio mostrar a sua indignação face 
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à maneira como a nossa população foi mais uma vez tratada. ------------------------------------------  

 --------- Solicitamos que o enfermeiro, entretanto, retirado do SUB seja aí, novamente 

colocado, e que os serviços administrativos sejam assegurados por pessoal qualificado, 24 

horas por dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Solicitamos esclarecimentos sobre os critérios de accionamento da SIV e se eles terão 

sido alterados nas últimas semanas e quais os critérios subjacentes à integração do SIV no SUB 

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

 --------- Odemira, 21 de Junho de 2011 -------------------------------------------------------------------  

 --------- Esta moção deverá ser enviada para: -------------------------------------------------------------  

 --------- - Exmo. Senhor Ministro da Saúde ---------------------------------------------------------------  

 --------- - Exma. Senhora Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, IP -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Exmo. Senhor Director do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Litoral ----  

 --------- - INEM” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Carlos Carvalho que lamentou que nas reestruturações de serviços, 

nunca fossem ouvidos os municípios e que fosse sempre a população a sofrer com aquele tipo 

de atitudes economicistas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Quaresma que informou que naquele tipo de questões, a 

Coligação Democrática Unitária tinha uma posição de união contra intenções de depauperação 

do serviço nacional de saúde. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Interveio o senhor Nazário Viana que sugeriu que se fizesse uma chamada de atenção 

para o INEM, para que houvesse um maior cuidado no sistema de triagem, uma vez que, 

frequentemente, a SIV era chamada a fazer serviços dos bombeiros e vice-versa. ------------------  

 --------- Não havendo mais intervenções, a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação a Moção apresentada pelo senhor João Rebelo dos Reis. Não havendo 
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qualquer intervenção, procedeu-se à votação do documento em causa, o qual foi aprovado por 

unanimidade, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, três votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e um voto a favor do membro 

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

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

 ---------- Interveio a senhora Maria Luísa Palma que sugeriu que a “Intervenção” apresentada 

por ela, em nome dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, fosse anexa àquela Moção, 

como forma de reforço da preocupação sentida em relação ao problema em causa. ----------------  

 ---------- Interveio a senhora Joana Figueira que, em nome dos eleitos pela Coligação “Odemira 

no Bom Caminho”, referiu que não concordavam com a união dos dois documentos, porque 

estavam a misturar assuntos locais com assuntos nacionais. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio que congratulou-se com a anterior intervenção e informou que, também, não 

concordava com a junção dos documentos, até porque ele concordava apenas com a primeira 

parte do documento apresentado pela Coligação Democrática Unitária. ------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que informou que não concordava com a 

junção dos documentos, porque tratava-se de uma “Intervenção” e essa questão já tinha sido 

abordada numa outra sessão daquele órgão. ---------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA  -------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 
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deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com quinze votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, três votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

“Odemira no Bom Caminho” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. -------------------------  

 --------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -------------------------------------  

 --------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a sessão era uma hora e seis minutos, do dia vinte e dois de Junho do corrente 

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

 --------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Primeiro Secretário. -----------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 


