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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO DO ANO 

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

 ---------- Ao trigésimo dia do mês de Setembro do ano de dois mil e onze, realizou-se no salão 

do Centro Social de Luzianes-Gare, na freguesia de Luzianes-Gare, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pela senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco 

Cabecinha, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pelos senhores Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário) e Paula Cristina dos Santos Custódio 

(Segundo 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 da Acta da Sessão Ordinária de 21/06/2011; -------  

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

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

 ---------- a) Plano de Acção do Projecto Educativo Municipal: Plano de Actividades de 2011/ 

2012; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Banco Local de Voluntariado de Odemira: Protocolo de Colaboração entre o 

CNPV – Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado e o Banco Local de 

Voluntariado do Concelho de Odemira; Normas de Funcionamento do Banco Local de 

Voluntariado do Concelho de Odemira. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------------------------- 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: Proposta Nº 21/2011 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das 

Taxas para vigorar em 2012: apreciação e deliberação; -------------------------------------------------  

 ----------- Ponto três: Proposta Nº 22/2011 P - Fixação da Derrama para 2012: apreciação e 

deliberação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Proposta Nº 23/2011 P - Participação do Município no IRS - Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2012: apreciação e 

deliberação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta Nº 24/2011 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

(TMDP) Fixação de Taxa para vigorar em 2012: apreciação e deliberação; -------------------------   

 ----------- Ponto seis: 9ª Modificação Orçamental - 2011: 4ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 

7ª Alteração ao Plano de Actividades Municipal (PAM) e 3ª Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI): apreciação e deliberação; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto sete: Proposta de Alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras 

Receitas do Município de Odemira: apreciação e deliberação; -----------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Proposta N.º 17 – Atribuição de Medalha Municipal de Mérito à Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio: apreciação e deliberação; ------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: Proposta N.º 19 – Aquisição de parcela de terreno em Bemparece - 

Odemira: apreciação e deliberação; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Alteração ao Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, S. Luís e Boavista dos Pinheiros – Componente de 

Transportes Escolares: apreciação e deliberação; ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Proposta de alterações ao Regulamento Municipal para Atribuição de 
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Apoio ao Arrendamento: apreciação e deliberação; ------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: Projecto de Regulamento da Componente de Apoio a Família: apreciação 

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

 ---------- Ponto treze: Informação Económica e Financeira - 1º. Semestre de 2011: apreciação;  

 ---------- Ponto catorze: Petição “Pelo Poder Local e a Descentralização, Pelo Emprego e o 

Desenvolvimento – Não à redução de autarquias e de trabalhadores”: apreciação e deliberação.  

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

 ---------- Pelas vinte horas e cinquenta e cinco 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 quatro 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, José Vieira Ramos, 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, Paula Cristina dos Santos Custódio, Paulo Jorge Dias Reis, Sónia Alexandra 

Martins Raposo e Vanda Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro, a ausência dos senhores 

Leonel Nunes Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, Márcia Cristina 
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Viana Silva Inácio, Nazário Duarte Viana 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, Hélder António 

Guerreiro, Sónia Isabel Nobre Correia e Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, 

Vereadores eleitos 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, 

à sessão ordinária que se realizou no dia vinte e um de Junho do corrente ano, não havia 

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 Luzianes-Gare, 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 : -----------------  

 ----------- A senhora Sofia Martins, residente em Lisboa, em representação da sua avó Laurinda 

Maria Coelho, moradora em Luzianes-Gare, lamentou a morosidade do processo referente à 

electrificação da zona do Bailadouro, naquela freguesia. Referiu ainda que a habitação da sua 

avó tinha actualmente electricidade devido à sua constante insistência junto dos serviços da 

Câmara Municipal de Odemira e da empresa adjudicatária da obra. ----------------------------------  

 ------- Manifestou, também, o seu descontentamento pelo facto de ter sido alterado o local das 

consultas de saúde de Luzianes-Gare para Santa Clara-a-Velha, referindo que tanto a sua avó 

como toda a população idosa da freguesia de Luzianes-Gare teriam muitas dificuldades na 

deslocação para aquele posto médico que inclusivamente tinha problemas ao nível do sistema 

informático. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu ainda que desde há quatro meses que vem sucessivamente a efectuar contactos 
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com os serviços da Rede Viária do Município de Odemira, no sentido de repararem a estrada de 

terra batida de acesso à Frieza, local de residência de sua avó. Disse também que lhe tinha sido 

transmitido por aqueles serviços que a máquina niveladora que se encontrava na freguesia da 

Boavista dos Pinheiros iria brevemente para a freguesia de Luzianes-Gare; porém, até à data, 

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

 ------ Por último, informou que a comparticipação para aquisição do aparelho auditivo da sua 

avó tinha sido negada pela Segurança Social. Tendo em conta que a sua avó recebia uma 

pequena reforma, perguntou se, nos serviços do Município de Odemira, havia algum 

departamento onde pudesse solicitar aquele apoio.-------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Andreia, residente em Luzianes-Gare que solicitou o 

alcatroamento do caminho que liga Luzianes-Gare à zona de Consulta. ------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Emília, residente em Amoreiras-Gare, que reclamou da qualidade 

da água naquela zona. Referiu ainda que, por várias vezes, contactou a Câmara Municipal para 

efectuar a limpeza nas canalizações e no depósito; porém, a situação continuava na mesma, 

com graves prejuízos para a população. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que alguns 

processos de electrificação no concelho têm sido mais morosos e, bem assim, referiu que, no 

caso do Bailadouro, esse facto deveu-se a uma alteração do projecto, para inclusão de um ramal 

que se encontrava mais afastado da rede projectada, inicialmente. Informou também que a 

alteração de um projecto de electrificação não dependia apenas da Câmara Municipal, mas 

também da EDP – Distribuição de Energia, S.A.  --------------------------------------------------------  

 ------ Recordou ainda que, após a revolução de Abril, grande parte do concelho estava sem 

electrificação e apenas os maiores aglomerados tinham luz eléctrica. Considerou que ao longo 

de trinta e cinco anos, a Câmara Municipal tinha vindo a fazer um grande esforço, no sentido 

de dotar o concelho de melhores condições de fornecimento de energia eléctrica. Realçou ainda 
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que aquele esforço tem vindo a ser efectuado apenas com investimento da Câmara Municipal e 

alguns fundos comunitários e sem qualquer apoio quer da EDP, quer do Estado. Nessa 

conformidade, referiu que os projectos de electrificação tinham vindo a ser efectuados à medida 

das disponibilidades financeiras, existindo ainda zonas que careciam daquele serviço. ------------  

 -------  Quanto à reparação das estradas, informou que, tendo em conta o elevado número de 

pedidos, não era financeiramente possível alcatroar todos os troços existentes no concelho; no 

entanto, iria transmitir aos serviços aquela solicitação. --------------------------------------------------  

 ------- Em relação à alteração do local das consultas médicas de Luzianes-Gare para Santa 

Clara-a-Velha, informou que a Assembleia de Freguesia de Luzianes-Gare tinha encaminhado 

um documento para a Câmara Municipal sobre essa matéria e, nessa conformidade, tinha 

solicitado ao Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Alentejo Litoral uma 

reunião para debater essa e outras matérias, uma vez que se tratava de uma competência directa 

do Estado. Considerou ainda que os serviços de saúde deveriam estar descentralizados e  o mais 

possível junto da população. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto à reparação de caminhos, referiu que, dada a extensa rede viária vicinal do 

Município, era difícil efectuar um planeamento eficaz para uma reparação continua. Disse 

ainda que o Município de Odemira possuía três máquinas moto-niveladoras; porém, apenas 

duas estavam operacionais. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No que respeita à água de Amoreiras-Gare, informou que se tratava de uma rede bastante 

antiga, subterrânea, construída ainda em ferro fundido e fibrocimento, que tinha de ser 

substituída. Disse ainda que tinha conhecimento do problema e que os serviços municipais 

estavam a efectuar algumas descargas de limpeza para atenuar a situação. Revelou também que 

estava previsto no Plano de Investimentos a ligação da rede de águas de Amoreiras-Gare, São 

Martinho das Amoreiras e Aldeia das Amoreiras a um sistema a partir da barragem do Monte 

da Rocha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ Por último, em relação ao apoio para a aquisição do aparelho auditivo, informou que se 

tratava de uma competência dos serviços de saúde e de segurança social. No entanto, se assim o 

entendesse, poderia se dirigir aos serviços de Acção Social do Município de Odemira para 

expor a situação, relembrando, no entanto, que os apoios tinham regras e não eram infinitos. ----  

 ---------- Interveio o senhor José David Geraldes, Director da Cooperativa do Povo 

Amoreirense, que reafirmou a questão delicada em que se encontrava a água de Amoreiras-

Gare. Disse ainda que o senhor Presidente da Câmara Municipal tinha referido que estava 

programado um investimento para aquela rede e questionou se, até lá, a população continuava a 

consumir e a pagar a água nas condições em que se encontrava. ---------------------------------------  

 ------ Disse ainda que, no passado mês de Agosto, tinham encerrado o posto de atendimento 

dos correios das Amoreiras-Gare e, no momento, era a Cooperativa que estava a apoiar as 

pessoas, suportando pelos seus próprios meios as despesas. --------------------------------------------  

 ------ Por último, disse: «O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que foi com o “Vinte 

e Cinco de Abril” que se começaram a fazer electrificações e se conseguiu muita coisa, mas 

hoje tudo se está a degradar. É necessário outro “Vinte e Cinco de Abril” porque empurram-se 

responsabilidades de uns para os outros e as coisas não se resolvem». -------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Pedro Gonçalves, residente em Colos, que veio, mais uma vez, 

alertar para a falta de segurança na obra da Eira da Lagoa, em Colos, a qual já tinha provocado 

dois acidentes ligeiros. Perguntou ainda se a Câmara Municipal tinha fiscalizado aquela obra 

desde o início e, bem assim, se tinha equacionado alguma resolução quanto à questão da 

segurança, tendo em conta que a empresa construtora tinha entrado em insolvência. --------------  

 ------ Por último, agradeceu à senhora Presidente da Assembleia Municipal a realização das 

sessões descentralizadas, permitindo por esse motivo uma aproximação dos munícipes dos 

Órgãos do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que 
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Amoreiras-Gare tinha um sistema de tratamento de água recente que tinha melhorado muito a 

qualidade da água fornecida à população. Referiu ainda que todos os sistemas eram falíveis e 

era difícil mantê-los em funcionamento contínuo, pelo que, quando surgiam os problemas 

tentavam corrigi-los o mais rápido possível. Disse ainda que, no início da próxima semana, iria 

junto dos serviços verificar aquela situação. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto ao encerramento dos serviços públicos, lamentou que o Estado e as empresas 

privadas promovessem o encerramento e a concentração de serviços como forma de 

economizar e combater a crise. Não concordou quando foi relacionado o encerramento do posto 

de atendimento dos correios com as conquistas de Abril, relembrando que a própria evolução 

nas tecnologias promoveram uma diminuição em termos de acesso a determinados serviços. ----  

 ------- Por último, em relação à questão da Eira da Lagoa, informou que a empresa responsável 

pela execução da obra tinha entrado em insolvência e, logo que, a Câmara Municipal tomasse a 

posse administrativa da mesma, iria tomar as medidas necessárias para salvaguardar as 

questões relacionadas com a segurança. Lamentou ainda que alguns aspectos negativos não 

tivessem a ver com a insegurança da obra, mas com actos de vandalismo, à semelhança do que 

tinha acontecido no polidesportivo em Colos.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE VINTE E UM DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE: Uma vez que todos os 

presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, 

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

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

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, foi o texto daquela acta colocado à votação, tendo 
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sido aprovado por maioria, com dezoito 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”, um voto a 

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

Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

quando estavam presentes trinta e três 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. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Joana Figueira que solicitou que fosse rectificado o nome do 

senhor Manuel Amaro Figueira no Mapa da Correspondência Expedida, na terceira linha. -------  

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

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

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

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

 ---------- a) Plano de Acção do Projecto Educativo Municipal: Plano de Actividades de 2011/ 

2012: Foi presente o ofício número dezassete mil cento e vinte e dois, datado de dezanove de 

Setembro do corrente ano, enviado pela Divisão de Educação e Acção Social do Município de 

Odemira, referente ao assunto em epígrafe e cujo conteúdo foi explanado pelo senhor Vereador 

Hélder Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Joana Figueira que relativamente ao documento em causa, alertou 

para a ausência ou incorrecta utilização de acentuação e para o facto de, na primeira página do 

Plano de Actividades, na primeira coluna, na terceira linha não existir o verbo operatório 
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(implementação). Na mesma página, sugeriu que o “dia do universitário”, onde seria entregue o 

prémio de mérito, fosse alargado a todos os alunos do concelho que tivessem mérito no seu 

aproveitamento escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto à segunda página do Plano de Actividades, relativamente ao “Observatório para o 

Ensino Superior de Odemira”, relembrou que todas as escolas desde o ano de dois mil e dois 

eram obrigadas a fazer avaliações dos seus resultados, quer a nível interno, quer a nível 

externo. Considerou ainda que deveriam descriminar a verba correspondente ao transporte 

escolar, dado que a verba destinada ao desporto escolar era suportada pela Direcção Regional 

de Educação. Informou também que o reforço do Plano de Acção para a Matemática atribuído 

pelo Ministério da Educação estava suspenso. ------------------------------------------------------------  

 ------- Por último e relativamente à terceira página do Plano de Actividades, congratulou o 

Município de Odemira pela “excelente ideia de considerar pertinente os docentes deste 

concelho como parceiros estratégicos na educação do concelho, porque considero que muitos 

deles não têm conhecimento do território e das realidades que estão adjacentes às escolas onde 

exercem.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Vereador Hélder Guerreiro que informou que o projecto educativo 

resultava de um conjunto de “actores” e não apenas da Câmara Municipal. Em relação 

implementação do “Observatório” informou que se pretendia monitorizar e acompanhar todos 

os alunos quer do ponto de vista das necessidades sociais e económicas quer dos resultados 

escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Banco Local de Voluntariado de Odemira: Protocolo de Colaboração entre o 

CNPV – Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado e o Banco Local de 

Voluntariado do Concelho de Odemira; Normas de Funcionamento do Banco Local de 

Voluntariado do Concelho de Odemira: Foi presente o ofício número dezassete mil cento e 

vinte e três, datado de dezanove de Setembro do corrente ano, enviado pela Divisão de 
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Educação e Acção Social do Município de Odemira, referente ao assunto em epígrafe. -----------  

 ---------- Interveio a senhora Cláudia Silva que apresentou a Declaração de Congratulação que 

seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ “DECLARAÇÃO DE CONGRATULAÇÃO  ---------------------------------  

 ---------- Gostaríamos de manifestar o nosso contentamento pela criação do Banco Local de 

Voluntariado de Odemira, cuja ideia foi votada nesta Assembleia Municipal por maioria. 

Gostaríamos de felicitar a Câmara Municipal pela criação do referido Banco de Voluntariado, 

que resultou de um protocolo com o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado e 

que, portanto, reger-se-á pelas orientações praticadas no resto do país num modelo já 

devidamente experimentado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desejamos que o Banco Local de Voluntariado de Odemira possa vir a estimular o 

espírito de entre-ajuda, aproxime as pessoas e que venha a proporcionar a melhoria de vida de 

quem mais necessita. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luzianes, 30 de Setembro de 2011 --------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pela lista PS”. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia Municipal, convidou o senhor José 

Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, para, se assim o entendesse, falar 

sobre a sua freguesia, atendendo que era anfitrião daquela sessão. ------------------------------------  

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

que agradeceu a presença de todos e relativamente à sua freguesia informou que tinha sido 

criada há vinte e um anos e, bem assim, referiu que apesar dos esforços desenvolvidos pelos 

autarcas ainda haviam muitos assuntos por resolver. ----------------------------------------------------  

 ------ Relembrou que há quinze anos atrás, naquele local, também se tinha realizada uma sessão 

descentralizada da Assembleia Municipal, cujo almoço tinha sido oferecido num monte 

alentejano nos Almarjões que actualmente encontrava-se bastante degradado, fruto da queda 
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abrupta da agricultura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Lamentou ainda que fossem adiando a disponibilização da motoniveladora para a sua 

freguesia e alertou para o facto dos caminhos na serra de Luzianes-Gare se encontrarem em 

péssimas condições e no inverno ficariam intransitáveis. Disse também que a actual situação 

financeira não era a melhor; no entanto, esperava que as coisas fossem coordenadas de modo a 

que a freguesia de Luzianes-Gare não sentisse a crise sozinha. ----------------------------------------  

 ------- Perguntou ainda para quando estava previsto o polidesportivo na sua freguesia e, bem 

assim, em que situação se encontrava a solicitação para que o comboio rápido parasse no 

concelho de Odemira. Alertou também os presentes para o estado da ribeira de Luzianes-Gare 

que se encontrava com bastantes arbustos e canas, necessitando de uma limpeza. ------------------  

 ------- Congratulou-se ainda com a conclusão da obra da passagem inferior à linha ferroviária do 

sul em Luzianes-Gare, convidando os presentes para um almoço de comemoração da 

finalização da obra e convívio no próximo dia oito de Outubro. ---------------------------------------  

 ------- Por último, lamentou o encerramento do Posto Médico em Luzianes-Gare e, nesse 

sentido, leu o documento submetido à apreciação e aprovação na reunião conjunta, havida entre 

a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia de Luzianes-Gare, que se realizou no dia 

vinte e quatro de Setembro do corrente ano e cujo texto que foi dado a conhecer a todos os 

membros da Assembleia Municipal e que seguidamente se transcreve na íntegra: ------------------  

  ---------- “Foi com enorme surpresa que soubemos da transferência dos ficheiros dos utentes 

dos serviços de consultas médicas da nossa Freguesia, para a casa do povo de Santa Clara, sem 

que tivéssemos sido informados sequer de quais as razões que levaram a tal procedimento, 

sendo de salientar que estes serviços médicos à população da nossa Freguesia datam de cerca 

de 30 anos, os quais foram aqui implantados após o trabalho levado a cabo, empenhadamente, 

por toda uma população que concentraram esforços para a criação dum centro Social (uma 

verdadeira casa do povo), onde naturalmente ficou instalado o seu Posto Médico, era essa a 
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grande aspiração de todos os habitantes desta zona, mais tarde viria a consagrar-se como sendo 

uma nova Freguesia do Concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Não nos poupamos a esforços das mais variadas ordens, para dentro do possível, 

proporcionamos aos nossos habitantes alguma qualidade de vida que justifique a residência 

nesta zona tão ameaçada de desertificação. Creia Sr.ª Directora, que ficamos extremamente 

chocados, e é com uma profunda tristeza que, tenho a certeza, é comum a toda a nossa 

população, de só pensar que algo se está a tratar de modo a que venhamos a perdes estes 

serviços que tão empenhadamente contribuímos para a sua criação. Sabendo-se que se trata do 

bem mais precioso que é a saúde, não sendo por mero acaso, que na devida altura, e com a 

sensibilidade que este tão sério assunto merecia, as duas Autarquias nomeadamente Santa 

Clara-a-Velha e Luzianes-Gare, de forma articulada, formularam ambas exposições aos 

responsáveis do serviço de saúde de então, que se fixasse nesta zona um médico para 

efectivamente com mais regularidade, houvessem consultas em ambas as freguesias, nos 

respectivos postos médicos já existentes, o que veio a acontecer para grande satisfação nossa, 

visto que havia conhecimento pelo saudoso Presidente de Santa Clara-a-Velha na altura, da 

disponibilidade de uma médica residente na área do concelho que estaria disponível para residir 

nesta zona do interior, caso concreto em Santa Clara-a-Velha, uma vez que lhe fosse cedida a 

habitação, problema que foi resolvido e cuja informação já disponhamos pela Junta de 

Freguesia de Santa Clara da altura, passando desde então a funcionar com relativa normalidade 

as consultas em ambas as Freguesias, conforme o acordado e assumido, para natural satisfação 

das duas autarquias, empenhadas no apoio como é o seu dever às suas populações, procurando 

pela nossa parte o mais cordial relacionamento com toda a equipa da prestação de serviços de 

saúde à nossa população, colaborando sempre em tudo o que estivesse ao nosso alcance, ou que 

nos fosse solicitado. Não compreendemos porém de forma alguma tal atitude, tendo até em 

conta que a nossa médica assistente e em causa desempenha actualmente responsabilidades 
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acrescidas nos serviços de saúde no nosso Concelho, terão V. Ex.ªs a devida conta o mal 

causado à população da freguesia de Luzianes-Gare? ---------------------------------------------------   

 ----------- Ao contrário que era justo, contribuir para mais saúde, e que tão empenhadamente se 

esforçaram para criar aqui o seu posto médico o qual foi pensado e localizado em local de 

acessibilidade a todos os utentes, tratando-se de uma população maioritariamente idosa, vários 

com dificuldades motoras de varia ordem como é bem conhecido. Porque levá-las para um 

consultório situado ao cimo de umas escadarias inacessíveis à parte dos nossos idosos que 

necessitem de consulta? Porquê deixar desamparada uma população ao invés do que havia sido 

assumido obrigando à sua maioria deslocações dispendiosas e penosas, porquê? É às perguntas 

que solicitamos a V. Ex.ªs ao qual aguardamos urgente resposta. --------------------------------------  

 ----------- Os autarcas da Freguesia de Luzianes-Gare, Junta e Assembleia de Freguesia, em 

reunião conjunta do dia 24 de Setembro de 2011, reafirmam a determinação como sempre de 

estarem seriamente disponíveis para colaborar com os serviços de saúde do Concelho de modo 

a que seja reactivado o posto médico existente na localidade para bem das nossas populações, e 

exigindo uma resposta urgente dos serviços responsáveis dada a sua extrema gravidade. ---------  

 ----------- Aprovado em Reunião conjunta Executivo e A.F. de Luzianes-Gare, a 24 de Setembro 

de 2011.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este documento depois de submetido à aprovação, dos eleitos dos membros da Junta 

de Freguesia e Assembleia de Freguesia, o mesmo foi aprovado por unanimidade, em reunião 

conjunto da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia no dia 24 de Setembro de 2011, será 

enviado às entidades competentes nomeadamente: -------------------------------------------------------  

 ----------- Coordenador da Unidade de Cuidados de Saúde Primários do Concelho de Odemira; --  

 ----------- Agrupamento de Centros de Saúde do Litoral Alentejano – Alcácer do Sal; -------------  

 ----------- Administração Regional de Saúde do Alentejo; -----------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal de Odemira; -------------------------------------------------  
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 ---------- Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Odemira; ----------------------------  

 ---------- Presidente do Conselho Local de Acção Social de Odemira”. ------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que os caminhos 

vicinais não eram da competência exclusiva da Câmara Municipal, mas sim das Juntas de 

Freguesia que devido à extensa rede e aos parcos recursos eram ajudadas pela primeira. Disse 

ainda que a Câmara Municipal tinha de partilhar a máquina e os camiões de inertes com todas 

as freguesias e, bem assim, de acorrer às situações mais urgentes, pelo que nem sempre seria 

possível cumprir o que estava calendarizado. -------------------------------------------------------------  

 ------ Congratulou-se ainda com a conclusão da obra da passagem desnivelada em Luzianes-

Gare. Referiu que aquela obra tinha sofrido alguns dissabores durante a sua execução, 

problemas com a REFER, que acarretaram prejuízos para a empresa que pretende agora pedir 

responsabilidades. Disse também que a Câmara Municipal nunca tinha sido questionada sobre 

o assunto, pelo que iria reunir com a empresa construtora para tentarem solucionar o problema.  

 ------ Quanto ao polidesportivo, informou que no início do actual Quadro Comunitário de 

Apoio aqueles equipamentos não eram considerados elegíveis e, nesse sentido, também não 

tinham sido considerados para execução no início do presente mandato. Revelou ainda que 

tendo em conta a actual interpretação iriam rever a situação no orçamento para o próximo ano, 

uma vez que gostaria de dotar todas as freguesias com aquele equipamento. ------------------------  

 ------ Em relação à limpeza da ribeira considerou que actualmente a nova ponte dava outras 

garantias de passagem da água; no entanto, iriam verificar a situação tendo em conta que dentro 

dos aglomerados urbanos a responsabilidade era da Câmara Municipal e fora era dos 

particulares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, considerou que não deveriam apenas de se lamentar do que fazia falta nas 

freguesias, mas também reconhecer o que tinha sido feito e, nesse sentido, considerou que nos 

últimos anos Luzianes-Gare tinha sido contemplada com um conjunto de investimentos 
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bastante significativo designadamente, em termos de abastecimento de água, tratamento de 

esgotos, bairro municipal, electrificações, pavimentação de caminhos, entre outros. Nesse 

sentido, discordava quando mencionavam que não se “olhava” para o interior do concelho. 

Referiu que não conseguiam resolver tudo, mas estavam a tentar inverter o problema do 

despovoamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor João Quaresma que deu a conhecer o Projecto de Resolução do 

Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que recomenda ao Governo a revisão, 

com carácter de urgência, do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação ao problema da água de Amoreiras-Gare perguntou se não haveria alguma 

solução provisória para o problema. ------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, referiu que a palavra “crise” era muito utilizada nos discursos e, nesse 

sentido, relembrou que a crise não era um fenómeno da natureza, que tinha responsáveis (cores 

políticas e pessoas) e um acordo assinado com entidades estrangeiras. -------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Dário Guerreiro que, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------------------------  

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

 -------------------------------- (Des-)Organização do Território -----------------------------------------  

 ----------- Apresentada pelos eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira 

e aprovada por unanimidade, na sessão ordinária deste Órgão, realizada no dia 30/09/2011. -----  

 ----------- “ Foi apresentado recentemente o “Documento Verde da Reforma de Administração 

Local”, que incide sobre quatro eixos de actuação: O Sector Empresarial Local; A Organização 

do Território; A Gestão Municipal e Intermunicipal, o Financiamento; e A Democracia Local. --  

 ----------- Este documento faz ainda referência à revisão da “Lei das Finanças Locais”, que será 

trabalhada por um grupo de trabalho específico e fora do âmbito do “Documento Verde da 
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Reforma de Administração Local”. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No geral o documento contempla aquilo que a conta-gotas foi sendo dito por vários 

governantes, enfim as novidades são os critérios! --------------------------------------------------------  

 ---------- Onde os critérios são claros, é por exemplo para o eixo “Organização do Território”, 

onde a concretizar-se esse desfecho, o mesmo representa uma inversão na lógica de 

proximidade, uma inflexão na coerência da representatividade, um desvio no método de 

acompanhamento social e acima de tudo uma maldade para os territórios de baixa densidade 

populacional, para as regiões do interior e para os locais onde as políticas de coesão mais se 

devem sentir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, este grande concelho, não pode, não deve e não quer seguir essa linha, e 

como tal quer dizê-lo frontalmente: não contem connosco para acabar com freguesias, não 

contem connosco para abandonar as nossas pessoas, não contem connosco para políticas 

potenciadoras de ainda maiores desigualdades. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre um território extenso, diferente, singular como é o Concelho de Odemira, não 

podem incidir regras impostas, medidas latas, uniformes e transversais a todo o país, um país 

que como sabemos, não é igual de norte a sul. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O caminho de apoio e proximidade é o caminho que deve ser seguido, nunca o 

contrário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira tem 1721 Km2 e deve continuar a tê-los! -------------------------------------------  

 ---------- Odemira tem 17 freguesias e deve continuar a tê-las! ----------------------------------------  

 ---------- Os Odemirenses merecem-no! -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luzianes-Gare, 30 de Setembro de 2011 -------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo PS Assembleia Municipal -------------------------------------------------------------  

 ---------- Em caso de aprovação, esta moção deve ser enviada para: ----------------------------------  

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

 ----------- • Primeiro-Ministro; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; --------------------------------------------  

 ----------- • Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica;----------------------------------------  

 ----------- • CIMAL” ----------------------------- --------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a senhora Joana Figueira que reconheceu o desempenho e o esforço do 

Executivo Municipal pela gestão e organização dos recursos humanos do Município de 

Odemira, de modo a ser reconhecida como a Autarquia mais eficaz do Baixo Alentejo. ----------  

 ------- Sugeriu ainda que o Município de Odemira começasse a adoptar o novo acordo 

ortográfico e, bem assim, que no início do novo ano lectivo implementasse um banco de 

manuais escolares no concelho, para permitir a troca de livros entre alunos e uma reutilização 

mais eficaz dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que manifestou o seu desalento quanto ao estado de completo abandono em 

que se encontrava a zona envolvente do Centro de Saúde de Odemira. Nesse sentido, 

disponibilizou-se junto dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Santa Maria e 

Salvador para enviar a brigada de limpeza e de ajardinamento da sua Junta de Freguesia para 

ajudar a tratar do recinto. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, perguntou se a Câmara Municipal de Sines tinha efectuado algum contacto 

relativamente ao encerramento temporário do pontão do Queimado, no limite da freguesia de 

Porto Covo com a Ribeira da Azenha. Referiu ainda que o encerramento do pontão foi imediato 

e o caminho alternativo não era o mais ideal. -------------------------------------------------------------  

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

Maria, que relembrou que apesar do Centro de Saúde se situar em Odemira e de reconhecer o 

estado em que se encontra a sua zona envolvente, tratava-se de um equipamento da 
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responsabilidade do Estado. Referiu ainda que as Juntas de Freguesia de Santa Maria e 

Salvador ajudavam dentro das suas possibilidades na manutenção daquele espaço, pelo que 

considerou injusta a observação efectuada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes. Lamentou ainda que o Centro de Saúde de Odemira estivesse sem uma 

telefonista, há vários meses. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, alertou para o facto de, no Loteamento do Monte da Vinha, nas Portas de 

Transval, as sarjetas das águas pluviais se encontrarem tapadas com cimento e no loteamento 

próximo, um dos candeeiros de iluminação pública impedia a abertura das portadas da janela de 

uma das habitações. Perguntou ainda se as obras de reparação da Escola Secundária de 

Odemira tinham sido canceladas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------   Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que manifestou a seu agrado pela adesão do 

público naquela sessão e congratulou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, pela conclusão da obra da passagem inferior que vinha solucionar o problema da aldeia 

que se encontrava dividida em duas partes. Congratulou-se com o reforço do sinal da TMN em 

Luzianes-Gare, Sabóia e Relíquias, esperando que esse fosse alargado também para Pereiras-

Gare e Vale de Santiago. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Congratulou ainda o Município de Odemira pela implementação do Orçamento 

Participativo e pela forte adesão ao mesmo. ---------------------------------------------------------------  

 ------ Solidarizou-se com o lamento do senhor Presidente da Junta daquela Freguesia em 

relação ao encerramento do Posto Médico e, bem assim, perguntou em que situação se 

encontrava a reivindicação da paragem de comboios no concelho de Odemira. ---------------------  

 ------ Por último, perguntou se as obras na Escola Secundária de Odemira seriam para avançar 

e se estava prevista alguma revisão ao Programa Polis Litoral Sudoeste. -----------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Humberto Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de 

Salvador, que relembrou que o Centro de Saúde de Odemira pertencia ao Ministério da Saúde e 
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deveria ser aquela entidade a responsável por ter aquele espaço nas devidas condições de 

limpeza e higiene. Disse ainda que, por ter conhecimento do estado de abandono em que se 

encontrava a zona envolvente do Centro de Saúde, já tinham efectuado várias intervenções; no 

entanto, não concordava que as autarquias tivessem de limpar e arranjar aquele espaço. ----------   

 ----------- Interveio o senhor Carlos Carvalho que, relativamente à última intervenção, lamentou 

também que o espaço envolvente do Centro de Saúde de Odemira estivesse degradado e, bem 

assim, alertou para o facto de o heliporto se encontrar coberto de ervas que tapavam as placas 

de sinalização. Lamentou ainda o estado degradado em que se encontravam as estradas de 

acesso ao Centro de Saúde de Odemira e à Escola Damião em Odemira, relembrando que 

ambas eram muito utilizadas quer pelo trânsito automóvel quer por peões. --------------------------  

 ------- Perguntou ainda se a previsão para a conclusão da obra de reparação da ponte sobre o rio 

Mira, em Odemira, era a inicialmente indicada. ----------------------------------------------------------  

 ------- Tendo em conta a Reforma da Administração Local e os critérios apontados pelo 

Governo para extinção de freguesias, perguntou em que situação ficaria a freguesia de 

Luzianes-Gare. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra: -----------------  

 ----------- “A gestão da coisa pública, contrariamente ao anunciado pelo governo, tem vindo a 

fazer-se, não pelo corte nas despesas supérfluas do aparelho de Estado, mas sim à custa do 

aumento dos impostos, dos custos de bens essenciais ao dia a dia dos portugueses e, bem assim, 

do corte de direitos e serviços públicos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- É o caso do corte nas vacinas, particularmente a do colo do útero, a maneira mais 

eficaz de contrariar esse tipo de cancro, e do anunciado fim da comparticipação da pílula, o que 

representa um ataque sem precedentes a uma conquista da mulher portuguesa. ---------------------  

 ----------- Face a tais determinações, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 

30/09/2011, delibera condenar veemente o fim da comparticipação da pílula e o corte nas 
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vacinas, manifestações da cega aplicação de políticas economicistas. --------------------------------  

 ---------- Carlos Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Uma vez aprovada, esta Moção deve ser enviada ao Presidente da República, 

Presidente da Assembleia da República, Grupos Parlamentares, Primeiro-Ministro, Ministro da 

Saúde e enviada para publicação na imprensa nacional e regional.” ----------------------------------  

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

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, que informou que a sua intervenção relativamente a zona 

envolvente do Centro de Saúde de Odemira, não tinha sido efectuada num sentido pejorativo 

em relação ao trabalho das Juntas de Freguesia de Santa Maria e Salvador, mas sim, com o 

objectivo de manifestar a sua disponibilidade em ajudar também na limpeza e arranjo do 

espaço. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que relativamente ao Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina informou que as 

autarquias de Odemira, Vila do Bispo e Aljezur tinham apresentado junto do Supremo Tribunal 

Administrativo uma acção especial de contestação daquele documento, após as várias tentativas 

de inverterem a situação e de efectuarem algumas correcções junto do respectivo Ministério. ---  

 ------ Quanto à Reforma da Administração Local, referiu que pela indicação que tinha sido 

apresentada publicamente pelo senhor Primeiro Ministro haveria a intenção de extinguir 

algumas autarquias. Sobre este assunto, manifestou-se contra aquela posição e informou que o 

que estava em questão não era a extinção ou fusão de Juntas de freguesia, mas os critérios 

escolhidos para o efeito, relembrando que não podiam comparar realidades diferentes em 

termos de população, de dimensão do território, de actividades, entre outros. -----------------------  

 ------ Referiu ainda que a Câmara Municipal de Sines tinha informado que iria proceder a uma 

interrupção temporária da estrada de ligação entre a Ribeira da Azenha e o concelho de Sines, 
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por necessidade de reforço e alargamento do Pontão do Vidigal. Referiu ainda que o traçado 

alternativo não era o mais adequado, facto que já tinha comunicado à Câmara Municipal de 

Sines. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Alertou ainda os presentes para o início na próxima semana das obras de Requalificação 

Urbana de Odemira que começarão pela zona de acesso a Unidade de Cuidados Continuados de 

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

 ------- Por último, informou que todas as obras previstas nas escolas tinham sido suspensas por 

decisão Ministerial, fazendo parte desse conjunto a Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves, em Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que a conclusão das obras de reparação da ponte sobre o rio Mira, em 

Odemira, mantinha-se para o final do mês de Novembro. -----------------------------------------------  

 ------- Informou também que na reunião havida em Lisboa entre a Administração da REFER, 

EP e os quatro Presidentes da Câmara Municipais do distrito que possuíam paragens de 

comboios, tinha sido colocada pela empresa a possibilidade do comboio vir a para no concelho 

de Odemira, porém, no momento, estavam a reavaliar todas as redes de circulação. ---------------  

 ----------- Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à apreciação as 

Moções apresentadas neste ponto, tendo o senhor João Rebelo dos Reis solicitado a interrupção 

da sessão durante cinco minutos para melhor se inteirar dos documentos em questão. -------------   

 ----------- Interveio o senhor João Quaresma que relativamente à Moção apresentada pelos 

eleitos pelo Partido Socialista que criticava os critérios de encerramento das autarquias, 

manifestou o seu acordo com a mesma, apesar de considerá-la um contra-senso, uma vez que a 

situação criada resultava do cumprimento do célebre memorando da troika assinado por aquele 

partido. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a senhora Joana Figueira que, relativamente à Moção apresentada pelo 

Bloco de Esquerda, informou que, relativamente à vacina contra o cancro do colo do útero, os 
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estudos efectuados a nível internacional, não eram conclusivos quanto à eficácia da mesma. 

Disse ainda que a suspensão do programa daquela vacina vinha no seguimento de uma nota 

emanada pelo Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos que aconselhava a sua 

suspensão e do grande encargo financeiro que acarretava para o Ministério da Saúde face à 

situação financeira do país. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos da alínea a) do número um do artigo vigésimo primeiro do 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 tendo a senhora Presidente 

da Assembleia Municipal colocado à votação as Moções apresentadas neste ponto, tendo-se 

obtido o seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Moção, apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista, sobre “(Des) Organização 

do Território”. 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, 

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

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

Coligação “Odemira no Bom Caminho”, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

Assembleia Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Moção, apresentada pelo senhor Carlos Carvalho, eleito pelo Bloco de Esquerda, 

sobre “fim da comparticipação da pílula e o corte nas vacinas”. Foi aprovada por maioria, com 

oito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 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, dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”e 

dez abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e 
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dois membros da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------- 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 Junho a trinta e um de 

Agosto 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: PROPOSTA Nº 21/2011 P - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VIGORAR EM 2012: Foi presente a proposta 

que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos 

desta sessão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0524-2011 - PROPOSTA Nº 21/2011 P - IMPOSTO MUNICIPAL 

SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VIGORAR EM 2012. ----------------------------   

 ----------- Foi presente a Proposta nº. 21/2011 – P, datada de 07/09/2011, proveniente do 

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

 ----------- “PROPOSTA nº. 21/2011 P ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Imposto Municipal sobre Imóveis  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Fixação das taxas para vigorar em 2012 --------------------------------------------------------  

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

 ----------- • O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 

287/2003, de 12 de Novembro, com as alterações introduzidas pela Lei 21/2006 de 23 de 
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Junho, pela Lei 53-A/2006 de 29 de Dezembro e pela Lei 64/2008 de 5 de Dezembro, confere 

aos municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, a competência para fixar as 

taxas de imposto, respeitando os intervalos de 0,4 a 0,7 para os prédios urbanos e de 0,2 a 0,4 

para os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do IMI, conforme as alíneas b) e c) 

respectivamente do nº 1 do artigo 112º do CIMI;---------------------------------------------------------  

 ---------- • O artigo 112º. do CIMI, na sua actual redacção, determina que as deliberações da 

Assembleia Municipal sejam comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos, para vigorarem no 

ano seguinte, até 30 de Novembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo ainda em consideração a necessária prudência na gestão financeira do 

Município, procurando evitar uma quebra acentuada da receita global municipal, tenho a honra 

de propor que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea a) do nº 6 do art. 64º e 

da alínea e), do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção introduzida 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia 

Municipal as seguintes taxas de IMI para vigorar no Município de Odemira no ano de 2012:  ---  

 ---------- 1. Prédios urbanos: 0,7% - nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 112 do CIMI; --------  

 ---------- 2. Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,4% - nos termos da alínea c) do 

nº1 do art. 112 do CIMI. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Taxas majoradas em 30% para os prédios urbanos degradados, sendo estas 

agravadas para o dobro, no caso dos prédios que se encontrem devolutos há mais de um ano, 

nos termos do artigo 112 do CIMI, na sua actual redacção.  --------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 07 de Setembro de 2011---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) José Alberto Candeias Guerreiro” ------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea a) do nº 6 do 

art. 64º e da alínea e), do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 
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introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar e submeter a aprovação da 

Assembleia Municipal as seguintes taxas de IMI para vigorar no Município de Odemira no ano 

de 2012:   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Prédios urbanos: 0,7% - nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 112 do CIMI; --------  

 ----------- 2. Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,4% - nos termos da alínea c) do 

nº 1 do art. 112 do CIMI. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Taxas majoradas em 30% para os prédios urbanos degradados, sendo estas 

agravadas para o dobro, no caso dos prédios que se encontrem devolutos há mais de um ano, 

nos termos do artigo 112 do CIMI, na sua actual redacção”. -------------------------------------------  

 ----------- 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”. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi apresentada uma Declaração de Voto, pelos eleitos da Coligação Democrática 

Unitária, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votámos a favor os números 1 e 2 da Proposta N.º 21/2011 P – Imposto Municipal 

sobre Imóveis – taxas a aplicar aos prédios urbanos no ano de 2012, nos termos da alínea b) e 

c) do n.º 1 do Artº. 112 do CIMI, pois estas são iguais às aplicadas no ano de 2011. ---------------  

 ----------- Votámos contra o número 3 da Proposta, que agrava com Taxas majoradas em 30% os 

prédios urbanos degradados, sendo estas agravadas para o dobro, no caso dos prédios que se 

encontrem devolutos há mais de um ano, pelas seguintes razões: --------------------------------------  

 -----------  - A proposta apresentada não tem em anexo por freguesia, lugar, rua, bairro quais são 

os prédios urbanos em que se pretende aplicar taxas do IMI diferentes das usuais; -----------------  

 -----------  - Não é apresentada qualquer relação com a identificação rigorosa e clara de quais 

são os prédios urbanos considerados degradados; --------------------------------------------------------  
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 ---------- - Quanto aos prédios urbanos devolutos, não é apresentada qualquer relação onde 

constem devidamente identificadas as situações existentes e confirmadas, nos termos da 

legislação em vigor que procedeu para todos os efeitos à definição do que é um prédio 

devoluto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo, pelas razões acima expostas, rejeitamos a proposta que nos foi apresentada. -----  

 ---------- Odemira, 15 de Setembro de 2011---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, 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, 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 

contra dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, um voto contra do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto três: PROPOSTA Nº 22/2011 P - FIXAÇÃO DA DERRAMA PARA 2012: 

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

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0525-2011 - PROPOSTA Nº 22/2011 P - FIXAÇÃO DA 

DERRAMA PARA 2012. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº. 22/2011 – P, datada de 07/09/2011, proveniente do 

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

 ---------- “PROPOSTA n.º 22/2011 P ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fixação da Derrama para 2012 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- • De harmonia com a Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro, que aprova a Lei das Finanças 

Locais (LFL), compete à Câmara Municipal fixar a taxa de Derrama; --------------------------------  

 ----------- • Os impactos económicos decorrentes deste imposto, além de afectarem as finanças 

das empresas têm também repercussão no incremento ao empreendorismo, o apoio a pequenas 

e médias iniciativas, a atractividade à fixação de projectos estruturantes que criem postos de 

trabalho e consequentemente riqueza e um desenvolvimento sustentável do nosso Concelho; ----  

 ----------- • A Câmara Municipal tem a obrigação de não desprezar a arrecadação das receitas 

necessárias à promoção de respostas adequadas à satisfação das necessidades das populações, 

no âmbito das cada vez maiores atribuições e competências dos Municípios; -----------------------  

 ----------- • O nº1 do art.º 14º da Lei das Finanças Locais prevê uma taxa até ao limite máximo 

de 1,5% sobre a nova base, enquanto que no anterior quadro legal o limite máximo era de 10% 

da base anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Ainda que no nº4 do art.º14º da Lei das Finanças Locais se prevê a possibilidade de, 

lançar uma taxa reduzida de derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios que 

não ultrapasse os 150.000€; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E tendo presente que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. se trata de um imposto sobre os lucros tributáveis; ----------------------------------------  

 ----------- 2. e ainda o contexto económico difícil que atravessamos, com dificuldades para as 

empresas, mas também para as receitas municipais; -----------------------------------------------------  

 ----------- Após ponderação de todas as realidades supra mencionadas, tenho a honra de propor 

que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere nos termos do preceituado no art.º 14º da Lei nº 

2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) delibere no sentido de aprovar a Taxa de 

derrama a aplicar em 2012, traduzida em: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. A derrama a lançar, nos termos do nº 1 do artº14º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
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colectivas (IRC), a cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2012, seja de 

1%; ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A derrama a lançar nos termos do nº4 do artº14º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), a cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2012,a sujeitos 

passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os € 150.000, seja de 0,5%; ------------  

 ---------- Mais proponho que, em caso de aprovação da presente proposta, a mesma seja 

remetida à Exm.ª Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo em caso de 

aprovação por aquele Órgão, tal ser comunicado à DGCI até 31 de Dezembro do corrente ano 

para efeitos de cobrança. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 07 de Setembro de 2011 ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) José Alberto Candeias Guerreiro”. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere nos termos do preceituado no 

art.º14º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) delibere no sentido de 

aprovar a Taxa de derrama a aplicar em 2012, traduzida em:-------------------------------------------  

 ---------- 1.A derrama a lançar, nos termos do nº 1 do artº14º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), a cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2012, seja de 

1%; ------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.A derrama a lançar nos termos do nº4 do artº14º da Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), a cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2012,a sujeitos 

passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os € 150.000, seja de 0,5%; ------------  

 ---------- Mais proponho que, em caso de aprovação da presente proposta, a mesma seja 
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remetida à Exm.ª Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo em caso de 

aprovação por aquele Órgão, tal ser comunicado à DGCI até 31 de Dezembro do corrente ano 

para efeitos de cobrança”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi apresentada pelos eleitos pela Coligação Democrática Unitária uma “Proposta de 

Derrama para o ano 2012”, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------  

 ----------- “PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DERRAMA PARA O ANO 2012 ---------------------------------------------------------------  

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

 -----------  - Os impactos económicos decorrentes deste imposto, além de afectarem as finanças 

das empresas, têm, também, repercussão no incremento ao empreendorismo, no apoio a 

pequenas e médias iniciativas, na atractividade à fixação de projectos estruturantes que criem 

postos de trabalho e, consequentemente, riqueza e um desenvolvimento sustentável do nosso 

Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - É por demais evidente a crise que se instalou no nosso País e que não sabemos 

quando acabará, de desemprego galopante e com previsões desumanas, falências sucessivas de 

pequenas e médias empresas, de abandono do mundo rural, em que o fosso entre os que muito 

têm e os que nada têm, acentua-se cada dia que passa, cujas consequências algumas já são 

conhecidas, mas muitas ainda são imprevisíveis; ---------------------------------------------------------  

 ----------- - Compete à Câmara Municipal fomentar o desenvolvimento e a estabilidade 

empresarial e o apoio à criação de emprego, contribuindo com acções e medidas justas que 

visem a manutenção das actividades económicas existentes enquanto esta crise subsistir; --------  

 ----------- - A Derrama arrecadada anualmente pelo Município tem um significado pouco 

relevante, sendo muito mais importante, manter os comércios, os serviços, isto é, as empresas 

existentes e os postos de trabalho que ainda resistem, pois eles representam a economia que 

produz riqueza no nosso concelho; -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por todas estas razões e outras que bem conhecemos, consideramos que são bastantes 

e suficientes para que a Câmara Municipal para o ano de 2012, delibere lançar Derrama: --------  

 ---------- - Nos termos do nº 1 do artº 14º da Lei nº 2/2007 de 15 de Janeiro sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), a 

cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2012, seja de 1%; --------------------  

 ---------- - Não lançar derrama aos sujeitos passivos com um volume de negócios que não 

ultrapasse os 150.000€, contribuindo assim de forma activa no apoio tão necessário e 

sustentável às pequenas e médias empresas do nosso Concelho. ---------------------------------------  

 ---------- Esta Proposta foi rejeitada por maioria, com os votos contra dos eleitos pelo Partido 

Socialista e os votos a favor dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária. ---------------------  

 ---------- Apreciada a Proposta n.º 22/2011 P, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

aprovar nos termos propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a 

abstenção dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -------------------------------------------  

 ---------- Foi apresentada uma Declaração de Voto, pelos eleitos da Coligação Democrática 

Unitária, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Abstemo-nos face às contradições nas justificações apresentadas e a realidade. A falta 

de estratégia que consideramos não existir, merece alguns reparos que passamos a apresentar: --  

 ---------- 1 – Qual a razão por que existe há meses um saldo disponível (parado) nos bancos de 

mais de 2 milhões de euros? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Qual a razão do adiamento das obras a realizar no presente mandato financiadas 

pelos Fundos Comunitários, com uma comparticipação de 85%, em que o Município tem 

apenas que fazer um pequeno esforço financeiro? --------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Qual a razão por que pequenas obras constantes no PPI não são executadas 

quando existem disponibilidades financeiras? ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Considerar o Sr. Presidente da Câmara ser necessária prudência na gestão financeira, 

evitando uma quebra na receita global do Município, perguntamos: ----------------------------------  

 ----------- 1 – E as pessoas já não estão em primeiro lugar? ---------------------------------------------  

 ----------- 2 – E a despesa corrente tem merecido uma gestão cuidadosa ou os níveis de 

consumismo mantêm-se para suportar a “máquina”? ----------------------------------------------------  

 ----------- Estas e outras razões que podíamos referir eram motivo mais que suficiente para 

votarmos contra, mas tendo em conta a crise que o País atravessa, graças aos governos do PS, 

PSD e CDS, bem com as imposições da “Troika”, estamos convictos que os municípios e as 

freguesias vão ter de enfrentar um conjunto de dificuldades em que será necessário apertar 

ainda mais o cinto e definir uma estratégia com objectivos claros e transparentes. -----------------  

 ----------- Odemira, 2011.09.15 ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, 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, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho”, um voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dez abstenções 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 quatro: PROPOSTA Nº 23/2011 P - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 

IRS - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - FIXAÇÃO DO 

VALOR PARA 2012: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo 

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

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0526-2011 - PROPOSTA Nº 23/2011 P - PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 
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FIXAÇÃO DO VALOR PARA 2012. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº. 23/2011 – P, datada de 07/09/2011, proveniente do 

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

 ---------- “PROPOSTA nº.23/2011 P -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Participação do Município no IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fixação do valor para 2012 -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • O nº 1 do artigo 20º, da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro estipula como receita dos 

Municípios, uma participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

(IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa 

aos rendimentos do ano imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva colecta líquida das 

deduções previstas no nº 1, do artigo 78º do Código do IRS;  ------------------------------------------  

 ---------- • De acordo com o nº 2 do citado dispositivo legal, essa mesma participação depende 

da deliberação que verse sobre a percentagem do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada pela respectiva Câmara 

Municipal à Direcção Geral dos Impostos, até 31 de Dezembro do ano anterior àquele a que 

respeitam os rendimentos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea 

a) do nº 64 e da alínea h) do nº 2, do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e dos artigos 14º e 20º da Lei nº 

2/2007, de 15 de Janeiro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o seguinte:   

 ---------- • Fixar em 5%, a participação do Município de Odemira no imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Concelho de Odemira, tendo por referência os rendimentos de 2012. -----------------  
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 ----------- Odemira, 07 de Setembro de 2011 ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) José Alberto Candeias Guerreiro”. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea a) do nº 64 e 

da alínea h) do nº 2, do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e dos artigos 14º e 20º da Lei nº 2/2007, de 15 de 

Janeiro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o seguinte:  --------------------  

 ----------- • Fixar em 5%, a participação do Município de Odemira no imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Concelho de Odemira, tendo por referência os rendimentos de 2012. -----------------  

 ----------- Foi apresentada pelos eleitos pela Coligação Democrática Unitária uma “Proposta de 

IRS para o ano 2012”, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- “PROPOSTA ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- IRS PARA 2012 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - As péssimas perspectivas de vida para todos os cidadãos para o ano de 2012 

nomeadamente: - o aumento custo de vida, das taxas de juro, o aumento de medicamentos, o 

aumento de taxas e serviços fundamentais à vida, o aumento de preços de produtos necessários 

à alimentação, da retirada do abono de família, o não aumento salarial, etc; -------------------------  

 ----------- - Que as políticas de combate à desertificação passam também, entre outras, pela 

criação de regimes fiscais atractivos para as famílias, favorecendo a fixação de novas pessoas, 

especialmente em zonas ainda desfavorecidas, como o nosso Concelho; -----------------------------  

 ----------- - Que não menos importante, a permanente sensibilidade da Câmara Municipal para 

conhecer e minorar as dificuldades dos seus munícipes e a sua proposta em melhorar as suas 

condições de vida, afigurando-se nesta data como instrumento essencial de politica de índole 
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social, uma justa participação no IRS que favoreça o cidadão; -----------------------------------------  

 ---------- - Que é por demais evidente a crise que o nosso País atravessa, nomeadamente a 

situação alarmante de desemprego, falências sucessivas, o fosso entre os que muito têm e os 

que quase nada têm, cujas consequências são bem conhecidas de todos afectando muitas 

famílias e empresas do nosso Concelho; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Que para os anos de 2008 e 2009 o Executivo Municipal aprovou por unanimidade 

uma redução da participação no IRS de 2,5%; ------------------------------------------------------------  

 ---------- - Que para o ano de 2010, com os votos contra dos eleitos da CDU, a participação 

aplicada pelo Município no IRS foi de 3,5%; -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Que para o ano de 2011, com os votos contra dos eleitos da CDU, a participação 

aplicada pelo Município no IRS foi de 5%; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Não esquecendo, que uma das bandeiras da última campanha eleitoral autárquica do 

Partido Socialista e alvo de grande destaque em outdoors, foi de que “no Município de Odemira 

paga-se menos IRS, vale a pena viver no concelho de Odemira”. -------------------------------------   

 ---------- Pelas razões expostas, propomos que a participação variável no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município de Odemira, respeitante 

aos rendimentos do ano de 2012 seja de 2,5%. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 15 de Setembro de 2011---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Esta Proposta foi rejeitada por maioria, com os votos contra dos eleitos pelo Partido 

Socialista e os votos a favor dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária. ---------------------  

 ---------- Apreciada a Proposta n.º 23/2011 P, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

aprovar nos termos propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a 

abstenção dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -------------------------------------------  

 ---------- Foi apresentada uma Declaração de Voto, pelos eleitos da Coligação Democrática 
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Unitária, que seguidamente se transcreve: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Abstemo-nos face às contradições nas justificações apresentadas e a realidade. A falta 

de estratégia que consideramos não existir, merece alguns reparos que passamos a apresentar: --  

 ----------- 1 – Qual a razão por que existe há meses um saldo disponível (parado) nos bancos de 

mais de 2 milhões de euros? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 – Qual a razão do adiamento das obras a realizar no presente mandato financiadas 

pelos Fundos Comunitários, com uma comparticipação de 85%, em que o Município tem 

apenas que fazer um pequeno esforço financeiro? --------------------------------------------------------  

 ----------- 3 – Qual a razão por que pequenas obras constantes no PPI não são executadas 

quando existem disponibilidades financeiras? ------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerar o Sr. Presidente da Câmara ser necessária prudência na gestão financeira, 

evitando uma quebra na receita global do Município, perguntamos: ----------------------------------  

 ----------- 1 – E as pessoas já não estão em primeiro lugar? ---------------------------------------------  

 ----------- 2 – E a despesa corrente tem merecido uma gestão cuidadosa ou os níveis de 

consumismo mantêm-se para suportar a “máquina”? ----------------------------------------------------  

 ----------- Estas e outras razões que podíamos referir eram motivo mais que suficiente para 

votarmos contra, mas tendo em conta a crise que o País atravessa, graças aos governos do PS, 

PSD e CDS, bem como as imposições da “Troika”, estamos convictos que os municípios e as 

freguesias vão ter de enfrentar um conjunto de dificuldades em que será necessário apertar 

ainda mais o cinto e definir uma estratégia com objectivos claros e transparentes. -----------------  

 ----------- Odemira, 2011.09.15 ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que referiu que nos dois últimos assuntos, a 

Declaração de Voto apresentada pelos eleitos pela Coligação Democrática Unitária no 
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Executivo Municipal era igual. Nesse sentido perguntou se tinha havido algum lapso na 

emissão das minutas da acta da reunião. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que informou que as Declarações de 

Voto eram iguais e estavam justificadas pelas Propostas apresentadas anteriormente. -------------  

 ---------- 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, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho”, dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, oito abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no 

Bom Caminho”, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. ----  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA Nº 24/2011 P - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM (TMDP) FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2012: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de 

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0527-2011 - PROPOSTA Nº 24/2011 P - TAXA MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2012. ----------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº. 24/2011 – P, datada de 07/09/2011, proveniente do 

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

 ---------- “PROPOSTA nº.24/2011 P -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) -------------------------------------------  

 ----------  Fixação de taxa para vigorar em 2012 ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- • A Lei nº 5/2004 de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas), alterada 

pelo Decreto-Lei nº 176/2007 de 8 de Maio, pelo Decreto-Lei 123/2009 de 21 de Maio e pelo 



-38- 

30-09-2011 

Decreto-Lei 258/2009 de 25 de Setembro e aditada pela Lei 35/2008 de 28 de Julho, conferiu 

aos Municípios a possibilidade da criação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

(TMDP);  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Nos termos do nº 2 do art. 106º do citado diploma, o aludido tributo deve reflectir os 

direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal; ----  

 ----------- • A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre a facturação 

mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais do Município;  --------------------------  

 ----------- • O percentual referido no parágrafo anterior deve ser aprovado anualmente por cada 

Município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior ao que se destina a sua vigência;  ----  

 ----------- • O Regulamento nº 38/2004, publicado na II Série do Diário da República nº 230, de 

29 de Setembro de 2004, da responsabilidade do ICP-ANACOM, estabelece os procedimentos 

de cobrança e entrega mensais aos Municípios da TMDP.  ---------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea 

a) do nº 6 do art. 64º e da alínea e) do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e da alínea b) do nº 2 do art. 106º 

da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei nº 176/2007, de 8 de Maio, 

aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal que o percentual da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem, para vigorar no ano de 2012 no Município de Odemira, seja fixado 

em 0,25%.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 07 de Setembro de 2011 ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a)José Alberto Candeias Guerreiro”. ------------------------------------------------------------  



-39- 

30-09-2011 

 ---------- Propõe-se que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo da alínea a) do nº 6 do 

art. 64º e da alínea e) do nº 2 do art. 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e da alínea b) do nº 2 do art. 106º da Lei nº 

5/2004, de 10 de Fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei nº 176/2007, de 8 de Maio, aprovar e 

submeter a aprovação da Assembleia Municipal que o percentual da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem, para vigorar no ano de 2012 no Município de Odemira, seja fixado em 

0,25%.”-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram verbalmente a seguinte 

Declaração de Voto: “Votámos contra porque esta taxa acaba por recair e agravar as facturas 

aos munícipes do nosso concelho e apresentadas por essas empresas”. -------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que informou que aquele assunto tinha sido 

deliberado pela primeira vez no ano anterior, tendo os eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária no Executivo Municipal votado a favor, pelo que não entendia o porquê de no presente 

ano terem votado contra, relembrando que a justificação dada na declaração de voto também se 

aplicava ao ano anterior. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que informou que, no ano anterior, 

aquando da aprovação daquele assunto, não tinham a informação de como se iria repercutir 

aquela taxa e, apenas posteriormente, verificaram que vinha reflectida na factura dos 

munícipes. Por esse motivo tinham votado contra. Informou ainda que a maioria dos 

Municípios do país não estava a aplicar aquela taxa. ----------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o senhor Manuel Amaro Figueira que perguntou se haveria lugar à dedução 

do valor nas facturas dos munícipes, caso a taxa não fosse aprovada. Relembrou ainda que o 
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concessionário das telecomunicações é que atravessava o território e os residentes é que tinham 

de pagar a taxa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a aplicação da 

taxa dependia de decisão municipal. Disse ainda que actualmente a maioria dos Municípios 

aplicavam aquela taxa que não podia ultrapassar zero vírgula vinte e cinco por cento sobre o 

valor da facturação. Referiu também que recentemente alguns dos proprietários dos terrenos 

por onde passavam as redes estavam a solicitar o ressarcimento dos danos causados pelas 

travessias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o senhor Vereador Cláudio Percheiro que informou que, segundo 

legislação datada de mil novecentos e trinta e três, em tudo o que fosse considerado rede infra-

estruturante no país, obrigatória e necessária, não havia lugar ao pagamento de qualquer tipo de 

renda aos proprietários dos terrenos atravessados.--------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o senhor Manuel Amaro Figueira que referiu que a lei em causa 

permitia que o proprietário que se sentisse de alguma forma prejudicado na utilização do seu 

terreno, tinha direito a ser indemnizado por esse facto e não pelo simples atravessamento da 

rede. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho”, nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

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

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

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

 ----------- Ponto seis: 9ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2011: 4ª REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA; 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 
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MUNICIPAL (PAM) E 3ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

(PPI): Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará 

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

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0546-2011 - 9ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2011: ----------  

 ---------- • 4ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA ------------------------------------------  

 ---------- • 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL (PAM) ------------  

 ---------- • 3ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) -------------  

 ---------- Foi presente a informação nº.324/2011-PGO, datada de 13/09/2011, da Divisão 

Financeira, a apresentar a 9ª. 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 

4ª. Revisão ao Orçamento da Despesa, 7ª. Alteração ao Plano de Atividades Municipal (PAM) 

e 3ª. Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que apresentava os seguintes valores:  

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 408.500,00 (Quatrocentos e oito mil e quinhentos euros); --------  

 ---------- Diminuições/anulações: 408.500,00 (Quatrocentos e oito mil e quinhentos euros); -----  

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 6.000,00 (Seis mil euros) -----------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 344.000,00 (Trezentos e quarenta e quatro mil euros); ------------  

 ---------- Diminuições/anulações: € 344.000,00 (Trezentos e quarenta e quatro 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”. --------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo qualquer intervenção, 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 e, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto sete: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS, 

PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta 

que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos 

desta sessão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0542-2011 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DE TAXAS, PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 25/2011, datada de 12 de Setembro de 2011, a informar 

da necessidade da alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município 

de Odemira, atendendo à entrada em vigor de diversas alterações legislativas no domínio do 

regime jurídico de várias atividades económicas, bem como do seu licenciamento; a atualização 

de taxas por parte do Governo; a necessidade de incluir novas rubricas das taxas em vigor, bem 

como a inclusão de novas taxas municipais, tendo ainda em conta a proposta de aprovação de 

diversos regulamentos municipais. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim propõe-se: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - A análise e aprovação das alterações, do Artigo 13.º do Regulamento supra referido, 

bem como das alterações do Anexo I e Anexo III, do mesmo. -----------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para aprovação nos termos propostos.” --------------------------------------------  
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 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos termos 

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

pela Coligação Democrática Unitária, devendo a Proposta ser remetida à Assembleia Municipal 

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, 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, dois 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: PROPOSTA N.º 17 – ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE 

MÉRITO À CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE S. TEOTÓNIO: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de 

documentos desta sessão: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0397-2011 - PROPOSTA Nº 17 - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA 

MUNICIPAL DE MÉRITO À CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE S. TEOTÓNIO. -  

 ---------- Foi presente Proposta nº 17, datada de 01/07/2011, proveniente do Gabinete do 

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

 ---------- “PROPOSTA nº.17/2011 P -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO À CAIXA DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SÃO TEOTÓNIO  ----------------------------------------------  

 ---------- A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio foi fundada em 1911, tendo 

comemorado no passado dia 24 de Junho o seu Centenário.  -------------------------------------------  
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 ----------- Desde então que, a partir de São Teotónio, a Caixa de Crédito Agrícola, tem vindo a 

implementar uma estratégia de crescimento assente no território, nas suas pessoas e numa 

atitude de rigor, de profissionalismo e de independência, sendo o seu desempenho reconhecido 

como um dos factores de maior preponderância no desenvolvimento económico do concelho de 

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

 ----------- A ideia do “banco local” onde cada financiamento é atribuído mediante o 

conhecimento mútuo de quem empresta a quem empresta, a ideia da palavra dada e a ideia da 

honra em cumprir o acordado fizeram da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de São Teotónio um 

dos principais parceiros do desenvolvimento de iniciativas e de projetos tanto públicos como 

empresarias que, ao longo de 100 anos, ajudaram a construir o concelho que hoje temos. --------  

 ----------- Atualmente, o concelho de Odemira e de concelho de Aljezur, detêm uma rede de 

balcões em diversos aglomerados, facto e obra que se constitui como uma verdadeira rede de 

proximidade às populações, inova criando soluções dinâmicas e de maior aprofundamento da 

proximidade (recente balcão da Boavista dos Pinheiros e mais de duas dezenas de A.T.M. por 

todo o território) e é, também, geradora de emprego direto qualificado (mais de quatro dezenas 

de colaboradores). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As Caixas de Crédito Agrícola locais, constituídas em iniciativa global enquanto 

Caixa Central, constituem hoje o sexto maior grupo financeiro nacional, mas não é esse 

posicionamento de poderio financeiro que colocou em causa a génese local das Caixas 

Agrícolas e muito menos no caso da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de São Teotónio que, 

fazendo jus aos seus princípios fundadores, tem sabido partilhar com a comunidade e as 

instituições locais, de forma gradual e sustentada, a riqueza por si produzida.-----------------------  

 ----------- Esse meritório posicionamento no território tem sido materializado, para além do 

apoio à promoção de iniciativas indutoras de novas atividades e criação de emprego, no apoio a 

iniciativas de índole cultural, educativo, desportivo e social, donde se destacam a título de 
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exemplo:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • No campo social destaca-se o apoio, sob forma de donativo, para aquisição de 

equipamentos e para a construção de respostas de apoio à família como creches, lares e centros 

de dia; --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • No campo desportivo e cultural, para além de uma presença permanente em 

iniciativas desportivas de diferentes dimensões, destaca-se como parceiro de sempre do Festival 

de Mastros de S. Teotónio e como permanente apoiante de uma grande diversidade de outras 

iniciativas culturais e recreativas promovidas pelas coletividades locais; ----------------------------  

 ---------- • No campo educativo destaca-se no permanente apoio às iniciativas escolares, 

designadamente na impressão e distribuição de jornais escolares e de diversas iniciativas 

pontuais de apresentação das escolas à comunidade; ----------------------------------------------------  

 ---------- • No campo económico e institucional há a destacar, em conjunto com o Município, o 

papel fundamental e fundador no caso da Feira das Atividades Culturais e Económicas do -------  

 ---------- Concelho de Odemira (FACECO) bem como no Matadouro do Litoral Alentejano, 

SA, sendo este um projeto estruturante para o concelho de Odemira e região adjacente. ----------  

 ---------- Assim, face ao exposto, consideramos a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São 

Teotónio como um exemplo de empreendedorismo, de promoção do empreendedorismo e 

desenvolvimento local, a quem o Município de Odemira deve uma homenagem por, ao longo 

de 100 anos, ter dado um inestimável contributo ao desenvolvimento económico e social do 

concelho, pelo que proponho, que ao abrigo do nº1 do artº 4º do Regulamento Municipal de 

Medalhas Honorificas, seja atribuída a esta instituição a Medalha Municipal de Mérito, no ano 

em que a mesma comemora 100 anos de existência. -----------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 1 Julho de 2011. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, ----------------------------------------------  

 ---------- a)José Alberto Candeias Guerreiro”. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Propõe-se que ao abrigo do nº1 do artº 4º do Regulamento Municipal de Medalhas 

Honorificas, seja atribuída a esta instituição a Medalha Municipal de Mérito, no ano em que a 

mesma comemora 100 anos de existência. -----------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o senhor Manuel Coelho que congratulou-se com aquela iniciativa que era 

sentida pela população do concelho. Considerou ainda que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

era um instrumento notável ao serviço da população do concelho, porque dada a proximidade, 

permitia que os investimentos dos agricultores e outras pessoas pudessem ser negociados com 

pessoas que eles conheciam. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

que informou que em tempos tinha contactado com outra instituição bancária, no sentido de 

que fosse instalada uma máquina multibanco naquela freguesia, porém as condições exigidas 

não tinham sido as melhores, pelo que após efectuar o mesmo contacto com a Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo tinha conseguido obter uma resposta positiva. ----------------------------------------  

 ----------- Nesse sentido, congratulou-se com a proposta de atribuição daquela medalha, 

informando que iria votar a favor.---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Manuel Amaro Figueira que informou que, no concelho de 

Odemira, em tempos, existiram duas Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, uma em Odemira e 

outra em São Teotónio, que se constituíram com seis meses de diferença. Porém, a partir do 

ano de mil novecentos e oitenta houve a obrigatoriedade de ficar apenas uma e, por esse 

motivo, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio era actualmente a caixa central do 

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

 ----------- Por último, informou que concordava com a atribuição da medalha em causa. ----------  
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 ---------- Interveio o senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que informou que fazia parte dos Corpos Sociais da Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo há mais de trinta anos. Relembrou ainda que inicialmente aquela instituição bancária 

funcionava apenas com um funcionário e actualmente eram mais de setenta. Informou ainda 

que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo tinha vindo a instalar caixas multibanco a pedido das 

Juntas de Freguesia, pedidos esses que já vinham sucessivamente a ser rejeitados por outras 

instituições bancárias. Disse ainda que, apesar da maioria daqueles equipamentos não 

representarem grande lucro para a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, esta continuava a aceder 

aos pedidos com o intuito de servir a população, relembrando que inclusivamente atribuía 

vários apoios a associações e bombeiros. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Eduardo Francisco, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que reiterou a importância da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo em ajudar as Juntas 

de Freguesia na colocação de caixas multibanco nas localidades. -------------------------------------  

 ---------- 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, sete 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 duas abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

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

 ---------- Ponto nove: PROPOSTA N.º 19 – AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO EM 

BEMPARECE - ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo 

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0454-2011 - PROPOSTA Nº. 19 - AQUISIÇÃO DE PARCELA 

DE TERRENO EM BEMPARECE - ODEMIRA ----------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a Proposta nº. 19, datada de 01/08/2011, proveniente do Gabinete do 

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

 ----------- “PROPOSTA Nº. 19/2011P - Aquisição de parcela de terreno em Bemparece – 

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

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

 ----------- • O Município de Odemira dispõe de um parque de produção de massas asfálticas em 

Bemparece – Odemira, no terreno ora proposto para aquisição; ---------------------------------------  

 ----------- • Tem-se mostrado a necessária expansão deste parque face ao alargamento da 

“Banda” de inertes actualmente utilizada pelo Município nos diferentes tipos de asfalto a 

produzir;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Se torna cada vez mais necessária a afectação de uma zona para depósito em parque 

fechado dos veículos abandonados e removidos da via pública; ---------------------------------------  

 ----------- • Se torna igualmente premente a definição de um parque de viaturas do Município, 

tendo em conta o alargamento do seu parque de veículos e máquinas; --------------------------------  

 ----------- • É urgente o alargamento do parque de materiais do Município (contíguo à área a 

adquirir)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando ainda a disponibilidade dos actuais proprietários para venda de uma 

parcela de 4,0 ha do prédio art.º 121, secção GG, da freguesia de Salvador, sendo esta composta 

por 19,200 m2 em área industrial classificada em PDM de Odemira e a restante (20.800 m2) de 

terreno rústico contíguo à área industrial, sendo expectável a sua reclassificação futura em sede 

de revisão do PDM; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor à Exmª Câmara Municipal a aquisição de uma parcela do 

terreno de 4,0 hectares, livre de ónus ou encargos, conforme marcação na planta em anexo e 

após avaliação da mesma por perito oficial do Ministério da Justiça, nas seguintes condições: ---  

 ----------- •50.000,00€ (cinquenta mil euros) em dinheiro; -----------------------------------------------  
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 ---------- •3.019,73 m2 em lotes urbanizados destinados à habitação em Boavista dos Pinheiros;  

 ---------- •900,00 m2 em lotes urbanos destinados à industria em Boavista dos Pinheiros. --------  

 ----------  Perfazendo um valor total de 449.100,00€ (quatrocentos e quarenta e nove mil e cem 

euros) devendo o prédio ser entregue ao Município após o corte dos eucaliptos (da 

responsabilidade e beneficiação dos actuais proprietários). ---------------------------------------------  

 ---------- Proponho ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar a documentação exigida por lei necessária à respectiva aquisição, em 

representação do Município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Caso a presente proposta seja aprovada, deverá ser remetida à Assembleia Municipal 

para apreciação, deliberação e autorização, nos termos da alínea i) do nº.2 do artigo 53 da Lei 

nº.169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção. --------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 01 de Agosto de 2011 -----------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, ----------------------------------------------  

 ---------- a)José Alberto Candeias Guerreiro, Engº.” -----------------------------------------------------  

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

 ---------- Previamente à apreciação do assunto, os eleitos da Coligação Democrática Unitária 

solicitaram mais elementos sobre o assunto, apresentando uma proposta de adiamento do 

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

 ---------- Os elementos solicitados pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária foram os 

seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Solicitamos que nos seja entregue uma cópia integral do processo da Central 

Asfáltica neste terreno e todos os contactos que envolveram o respectivo proprietário;------------  

 ---------- Solicitamos para nosso cabal esclarecimento, que seja emitido um parecer jurídico 

que fundamente a legalidade de aquisição dos 4 ha da propriedade, em face dos instrumentos 

urbanísticos e de ordenamento do território em vigor; ---------------------------------------------------  
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 ----------- Solicitamos que sejam apresentados os fundamentos dos pressupostos em que se 

baseou o perito para elaboração do seu relatório.” -------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciada a proposta de adiamento do assunto, a Câmara Municipal deliberou, por 

maioria, não aprovar, a proposta dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, com os votos a 

favor dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, e os votos contra dos eleitos pelo Partido 

Socialista, tendo o Senhor Presidente em exercício usado o voto de qualidade, tendo em conta 

que consideram, independentemente de serem esclarecidas posteriormente os três pontos 

apresentados, que a oportunidade de aquisição é relevante para o município e os pontos 

apresentados nada obstam à realização da aquisição conforme proposto. ----------------------------  

 ----------- Apreciada a proposta n.º 19, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar nos 

termos propostos, com os votos contra dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, e os 

votos a favor dos eleitos do Partido Socialista, tendo o Senhor Presidente em exercício usado o 

voto de qualidade.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, 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, um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, 

oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto contra 

dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, um voto contra do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, 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. ----------  

 ----------- O senhor Manuel Amaro Figueira, eleito pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” 

apresentou verbalmente a seguinte Declaração de Voto: “ Eu votei contra porque me parece 

que a avaliação está bastante distorcida. Julgo que o valor do património que está a ser dado 

como permuta está subvalorizado e que o valor do património que está a ser adquirido está 
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sobrevalorizado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES, S. 

LUÍS E BOAVISTA DOS PINHEIROS – COMPONENTE DE TRANSPORTES 

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

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

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0382-2011 - ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES, 

S.LUÍS E BOAVISTA DOS PINHEIROS - COMPONENTE DE TRANSPORTES ESCOLARES -  

 ---------- Foi presente a informação n.º 624, datada de 22 de Junho de 2011, proveniente da 

Divisão de Educação e Acção Social que, na sequência do pedido de esclarecimentos da 

reunião de 09 de Junho, informa que o Município de Odemira, no âmbito das Actividades de 

Enriquecimento curricular para o 1º ciclo do ensino básico, no Agrupamento de Escolas de 

Milfontes, desenvolve a Actividade Física e Desportiva no Pavilhão dos Alagoachos, o que 

implica que exista um trajecto a ser feito por um autocarro de modo a que os alunos se possam 

deslocar.  

 ---------- Este trajecto foi feito, até Dezembro de 2010, pela Rodoviária do Alentejo, com a qual 

o Município de Odemira tinha um Acordo de Colaboração com um custo diário de 70€ (setenta 

euros), ao qual acrescia o IVA, à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------  

 ---------- No final do ano de 2010, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, na pessoa 

do seu Presidente, manifestou vontade em fazer este trajecto uma vez que dispunha de 

autocarro e de motorista adequados e necessários a este serviço, tendo para o efeito que realizar 

diariamente mais 123 quilómetros, a ser contabilizados aos quilómetros que estão integrados no 

Protocolo de delegação de competências celebrado com este Município. ----------------------------  

 ---------- Foi realizada uma reunião com as entidades envolvidas (Município, Junta de 
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Freguesia e Agrupamento de Escolas) para aferir se estavam salvaguardadas todas as situações 

e a partir de que data se poderia dar início a este procedimento, tendo ficado estabelecido que o 

trajecto, feito pela Junta de Freguesia, se iniciaria em Janeiro, no início do 2º período do ano 

lectivo 2010/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, solicita que seja rectificado o número de quilómetros feitos, resultando num 

acréscimo de 123 quilómetros em estrada pavimentada, conforme quadro em anexo. --------------  

 ----------- A Junta de Freguesia de S. Luís informa o Município de Odemira que, no âmbito dos 

transportes escolares feitos na área da freguesia, houve um lapso na contagem dos quilómetros, 

devidamente confirmado, aquando da primeira informação no que concerne ao número de 

quilómetros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, solicita que seja rectificado o número de quilómetros feitos, resultando num 

acréscimo de 5 quilómetros em terra batida e 74 quilómetros em estrada pavimentada, 

conforme quadro em anexo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros informa o Município de Odemira que, 

no âmbito dos transportes escolares feitos na área da freguesia, houve um lapso na contagem 

dos quilómetros, aquando da primeira informação no que concerne ao número de quilómetros, 

decorrente do facto de duas das turmas de EB 1 de Boavista dos Pinheiros funcionarem na EB 

1 de Bemparece. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, solicita que seja rectificado o número de quilómetros feitos, resultando num 

acréscimo de 12 quilómetros em terra batida e 14 quilómetros em estrada pavimentada, 

conforme quadro em anexo.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estas verbas referem-se ao ano civil e orçamental de 2011, abrangendo um ano lectivo 

completo, ou seja, o 2º e o 3º período do ano lectivo de 2010/2011 e o 1º período do ano lectivo 

2011/2012 e têm repercussões entre Janeiro e Dezembro de 2011. ------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos.--------------------------------------------------  
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 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que referiu que a correcção que estava a ser feita não era referente a 

qualquer lapso nos quilómetros anteriormente apresentados, mas sim a um acréscimo de 

serviços efectuado por aquela autarquia. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, 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 onze: PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL 

PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e cujo documento ficará arquivado no maço de documentos desta 

sessão: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0466-2011 - PROPOSTA DE ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO.------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 727, datada de 08/08/2011, proveniente da Divisão de 

Educação e Acção Social, informando que nos Regulamentos Municipais que se prendem com 

a atribuição de apoios sociais está fixado como requisito do munícipe ou qualquer elemento do 

seu agregado familiar não possuir outro prédio, ou fração autónoma de prédio destinado à 

habitação, disponível e habitável. No entanto, aquando da elaboração do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoio ao Arrendamento esta situação não foi contemplada, pelo 
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que se propõe que a alteração ao supracitado Regulamento. --------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação das alterações ao Regulamento Municipal para Atribuição de 

Apoio ao Arrendamento nos termos propostos. -----------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo o assunto ser submetido à Assembleia Municipal para apreciação.” -  

 ----------- 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 doze: PROJECTO DE REGULAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A 

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

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0540-2011 - PROJECTO DE REGULAMENTO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 807, datada de 9 de Setembro de 2011, proveniente da 

Divisão de Educação e Acção Social a informar que, decorridos os 30 dias úteis para 

apreciação pública do projecto de regulamento da componente de apoio à família, aprovado por 

unanimidade em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 5 de Maio de 2011, e 

perante a apresentação de sugestões que se consideram pertinentes, remetidas pelos directores 

dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, bem como as que derivaram das 

reuniões de avaliação anual das actividades entre o município, escolas e entidades parceiras, é 

apresentada a reformulação do projecto de regulamento com acréscimo das referidas sugestões. 

 ----------- Propõe-se que a Exma. Câmara Municipal aprove o Projecto de Regulamento da 
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Componente de Apoio Família, em conformidade com a alínea a) do n.º2 do artigo 53.º e alínea 

a) do n.º 6 do artigo 64.º, ambos da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção introduzida 

pela Lei  n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ------------------------------------------------------------------  

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

reunião de 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 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 treze: INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º. SEMESTRE DE 

2011: Foi presente o assunto que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará 

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0547-2011 - INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º. 

SEMESTRE DE 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº.325/2011-CTB, de 13/09/2011, da Divisão Financeira, 

relativa à “INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – 1º. SEMESTRE DE 2011”. -----  

 ---------- Propõe-se que a Câmara Municipal tome o devido conhecimento e remeta a referida 

informação à Assembleia Municipal, conforme o estatuído na alínea d) do nº.3 do artigo 48º. da 

Lei nº. 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) ”. ------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram o Requerimento que 

seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “REQUERIMENTO -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao apreciarmos os documentos relativos ao assunto, elaborados pelos Serviços da 

Divisão Financeira do Município, bem como o relatório de revisão das demonstrações 

financeiras individuais de 30 de Junho de 2011 elaborado pela Empresa Auditora – BDO & 

Associados, estranhamos que não exista qualquer referência, nem encontramos no Passivo 

reflectido o valor das participações de capital já vencidas e referentes à empresa Polis Litoral 

Sudoeste, S.A.. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A empresa Polis Litoral Sudoeste S.A. constituída em 2009, refere que:”cabe ao 

Município de Odemira no capital social da mesma o valor de 19,2%, correspondendo ao 

montante de 3.763.200€ a realizar em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sendo a 

primeira realizada no acto de constituição da sociedade”, o que não se verificou e por isso 

mesmo encontra-se em dívida. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelas dúvidas que temos requeremos que, por escrito, os serviços da Divisão 

Financeira e a Empresa Auditora nos esclareça sobre o que tem a dizer sobre o assunto, a fim 

de que em consciência, todos os eleitos da Vereação e da Assembleia Municipal, se possam 

pronunciar e apreciar a informação económica e financeira do 1º semestre de 2011 do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2011.09.15 ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Vereadores da CDU” --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento.” --------------  

 ----------- Não se registou qualquer intervenção. A Assembleia Municipal tomou o devido 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto catorze: PETIÇÃO “PELO PODER LOCAL E A DESCENTRALIZAÇÃO, 

PELO EMPREGO E O DESENVOLVIMENTO – NÃO À REDUÇÃO DE AUTARQUIAS E 

DE TRABALHADORES”: APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO: Foi presente o ofício datado 
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de quatro de Julho do corrente ano enviado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local, o qual acompanhava a Petição sobre o assunto em epígrafe e que ficará 

arquivada no maço de documentos da presente sessão. --------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Manuel Coelho que informou que discordava com a inclusão 

daquele tema na Ordem de Trabalhos para deliberação. Relembrou ainda que, no próprio ofício 

da entidade emissora, era referido que a Petição não era, em regra, subscrita por entidades e 

organizações. Nessa conformidade, considerou que aquele documento deveria ser presente na 

Ordem de Trabalhos apenas para conhecimento, sob pena de se abrir um precedente. -------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que manifestou o seu acordo com a 

intervenção anterior. Considerou que a Assembleia Municipal não tinha de tomar uma posição 

sobre aquele assunto e, nesse sentido, deveria ser retirado do texto da Ordem de Trabalhos a 

palavra “deliberação”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta as intervenções havidas, a senhora Presidente da Assembleia 

Municipal colocou à votação a alteração do texto deste ponto, ficando o mesmo do seguinte 

modo: “Petição “Pelo Poder Local e a Descentralização, Pelo Emprego e o Desenvolvimento – 

Não à redução de autarquias e de trabalhadores”: apreciação.” Esta proposta 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”, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e oito abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

 ---------- Seguidamente procedeu-se à apreciação do assunto em causa, não havendo qualquer 

intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, 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. ------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO ------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a sessão era uma hora e onze minutos, do dia um de Outubro 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 pelos Secretários. --------------------  

 -------------------------A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ----------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


