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 ---------- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE DEZEMBRO DO 

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

 ---------- Ao décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão ordinária da 

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

Cabecinha, Presidente da Assembleia Municipal, secretariada apenas pelo senhor Amâncio 

Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário), e convocada pela primeira ao abrigo do 

número um do artigo quadragésimo nono e da alínea b) do número um, do artigo 

quinquagésimo quarto da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de janeiro, que 

veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo 

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

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

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

 ---------- Ponto um: Apreciação e aprovação da Ata da Sessão Ordinária de 30/09/2011; --------  

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

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

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

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

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

 ---------- Ponto dois: Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de 2012: apreciação e 

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

 ---------- Ponto três: Proposta nº 25/2011 P - Acordos de Colaboração e Protocolos de 

Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia para o ano de 2012: apreciação e 
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deliberação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Protocolos de Cooperação - Ponto da situação: apreciação e 

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

 ----------- Ponto cinco: Resolução de Expropriar. Processo de Expropriação - Espaços Verdes 

Urbanos - Vila Nova de Milfontes - Autorização de tomada de Posse Administrativa: 

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

 ----------- Ponto seis: Proposta de Alteração do Regulamento do Cemitério Municipal de 

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

 ----------- Ponto sete: Regulamento da Ação Social Escolar do Município de Odemira: 

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

 ----------- Ponto oito: Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano – Comparticipação 

do Município de Odemira no âmbito de candidaturas ao PRODER e PROMAR: apreciação e 

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

 ----------- Ponto nove: Mapa de Pessoal de 2012 da CIMAL e Imputação das Respetivas 

Despesas: apreciação e deliberação.  -----------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Pelas vinte horas e cinquenta 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 dois membros da Assembleia Municipal a saber, os senhores 

Abílio José Guilherme Béjinha, Alberto José Branquinho Beijinha, Amâncio Francisco Mendes 

da Piedade, António Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Carlos Manuel Simões Carvalho, 

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

Francisco, Fernando Manuel Martins Peixeiro (Tesoureiro da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha, em substituição do senhor José Vieira Ramos, Presidente daquela Junta), 
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Florival Matos Silvestre, Hélder Ledo António, Helena Maria Theodora Loermans, Humberto 

Inácio da Encarnação, Idálio Manuel Guerreiro Gonçalves, João Miguel Nobre Rebelo dos 

Reis, João Palma Quaresma, José Gabriel Rodrigues Opanashchuk Lourenço, José Júlio Rosa 

de Oliveira, José Manuel dos Reis Guerreiro, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel 

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

José Pereira Guerreiro Martins, Márcia Cristina Viana Silva Inácio, Maria Luísa Vilão Palma, 

Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Mário Neves Páscoa Conceição, Natália 

Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Nazário Duarte Viana, Paulo Jorge Dias Reis e 

Sónia Alexandra Martins Raposo, a ausência dos senhores Cláudia Isabel Neves Pacheco da 

Silva, Joana Nunes Cortes de Matos Figueira, José da Silva Valério, Presidente da Junta de 

Freguesia de Luzianes-Gare, Leonel Nunes Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pereiras-Gare, Paula Cristina dos Santos Custódio e Vanda Maria dos Santos Benito da Silva 

Ribeiro. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da referida Câmara Municipal e os Vereadores Sónia 

Isabel Nobre Correia e Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, eleitos pelo 

Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

à sessão ordinária que se realizou no dia trinta de setembro do corrente ano, não havia qualquer 

falta injustificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, a senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas ao 

senhor Alberto Beijinha que retomou as suas funções como membro da Assembleia Municipal, 

após seis meses de suspensão do mandato. ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Interveio o senhor José David Geraldo que relativamente ao Orçamento Participativo 
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e tratando-se de uma primeira experiência, perguntou qual tinha sido o balanço por parte do 

Executivo Municipal relativamente àquela iniciativa, como iria decorrer a concretização dos 

projetos vencedores e, bem assim, se no próximo ano continuavam a apostar no Orçamento 

Participativo e, em caso afirmativo, se seria nos mesmos moldes. -------------------------------------  

 ------- Por último, perguntou em que situação se encontrava o Matadouro do Litoral Alentejano, 

designadamente, se já estava em funcionamento. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Presidente da Câmara que, em relação ao Orçamento Participativo, 

informou que o balanço tinha sido positivo, pois tinha sido uma iniciativa com ampla 

participação e, por esse motivo, seria de manter no próximo ano, nos mesmos moldes e com 

verba idêntica. Disse ainda que o modelo seria sempre discutível e tem vindo a ser aperfeiçoado 

desde a sua criação.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Realçou ainda o facto de, na votação dos projetos, ter ficado demonstrado que afinal os 

maiores aglomerados nem sempre têm uma participação mais ativa e intensa. ----------------------  

 ------- Quanto à implementação dos quatro projetos vencedores, disse que os mesmos se 

encontravam inscritos no Orçamento Municipal, prevendo-se a sua execução no próximo ano e 

que, durante o mês de Janeiro, iria reunir com os interlocutores locais dos projetos, para 

debaterem o modelo de execução, o modo de acompanhamento dos mesmos e dos concursos 

que vierem a ser lançados.------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto ao Matadouro do Litoral Alentejano informou que a obra estava completamente 

concretizada, o sistema de água estava a funcionar, a Estação de Tratamento de Águas 

Residuais encontrava-se concluída, faltando apenas a licença de exploração que estava a ser 

tratada com a Administração da Região Hidrográfica e a designação por parte da Direção Geral 

de Veterinária da equipa inspetiva que fará o acompanhamento sanitário. Disse ainda que, no 

próximo dia vinte e um, iria decorrer a vistoria geral do matadouro para emissão do alvará de 

exploração e, bem assim, referiu que no passado dia seis tinha havido uma reunião dos 
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acionistas em Assembleia-Geral, onde deliberaram sobre o modelo tarifário a ser implementado 

e qual o plano estratégico para o negócio do matadouro. ------------------------------------------------  

 ------ 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 ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE: Uma vez que todos os 

presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da ata em epígrafe, previamente 

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

sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

estavam presentes vinte e nove 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. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Democrática Unitária, apresentou a Moção que seguidamente se transcreve: ------------------------  

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

 ----------- Considerando que a apresentação da Proposta de Lei do OE para 2012 põe a nu as 

reais motivações, conteúdos e objetivos que o Documento Verde da Reforma da Administração 

Local (conhecido como «Livro Verde») dissimula sob um punhado de frases feitas e falsos 

desideratos ali proclamados; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que às altissonantes proclamações contidas no «Livro Verde» (de que 

são exemplo as repetidas referências a “ganhos de escala”, “coesão territorial”, 

“sustentabilidade financeira”, “racionalização e eficiência”) se revela exposto contrapõe, em 

toda a sua exuberância e brutalidade, esta proposta de lei de Orçamento de Estado que, em si 

mesma, em matérias de autarquias locais, é um exercício de condenação do poder local 

democrático e um ataque sem precedentes ao municipalismo e à vida democrática no plano 

local; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2012 exibe e 

impõe um modelo que, para lá da flagrante violação do principio constitucional da autonomia, 

exprime uma conceção centralista e de grosseira subalternização do poder local, procurando 

transformar as autarquias em meras dependências do poder central administradas e reguladas 

em matérias decisivas (como as financeiras, orçamentais e de pessoal) a partir não das decisões 

dos eleitos com legitimidade para o fazer, mas sim de atos discricionários de membros do 

governo;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que esta conceção (em flagrante contraste e negação da retórica exibida 

pelo «Livro Verde» sobre “reforço saudável do municipalismo”) significa que decisões como 

as de abertura de concursos para admissão de pessoal, de fixação de estrutura municipal ou da 
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definição elenco de pessoal dirigente ou de contração de empréstimos passam a ser 

determinadas pelo Ministro das Finanças, num quadro conceptual de gestão local que a 

aproxima perigosamente daquela a que a Revolução de Abril veio pôr cobro; ----------------------  

 ---------- Considerando que a Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2012 dá um novo 

passo, agora qualitativamente de outro nível, no processo de asfixia financeira das autarquias 

(evidenciado pela perda crescente de peso das transferências para as autarquias quando 

comparadas quer na sua relação com a evolução dos impostos cobrados pelo Estado, quer na 

sua relação com o Produto Interno Bruto) e que há já largo tempo se vem desenvolvendo ao 

arrepio do preceito constitucional que determina a justa partilha de recursos públicos entre os 

níveis central e local do Estado em flagrante violação dos regimes legais de finanças locais 

(cada um deles construído, no plano dos montantes a afetar às autarquias, sobre os escombros 

de sucessivos incumprimentos dos que o antecederam); ------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que, com esta Proposta de Lei, o Governo não só retira mais 120 

milhões de euros aos valores transferidos pelo Orçamento de 2012 face ao de 2011 (num 

processo de subtração de verbas a que as autarquias tinham direito que ascenderá a uma verba 

superior a 700 milhões de euros no período de 2010 a 2012 e a cerca de 1.200 milhões de euros 

até 2013 se não for interrompida a aplicação do Pacto de Agressão que está a ser imposto ao 

país) como lança mão de novos e intoleráveis expedientes para cobrir novos roubos ao poder 

local; ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que é inaceitável num estado de direito e democrático, que o Governo 

decida, tenha em vista não só reduzir, arbitrária e discricionariamente para metade os limites 

estabelecidos em Lei para efeitos de endividamento (de 125 para 62,5% do montante das 

receitas provenientes dos impostos municipais, da participação dos municípios no FEF, da 

derrama e da participação nos resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao 

ano anterior) e colocando, de um momento para o outro, mais de 180 municípios numa situação 
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de “incumprimento” sem que tenham alterado nenhum elemento material relevante; --------------  

 ----------- Mais considerando que, defraudando os mais elementares princípios da boa-fé, o 

mesmo Governo, suportado nesse golpe, pretende justificar uma retenção de verbas que 

ascenderá a mais de 150 milhões de euros; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando a intenção de roubar aos trabalhadores da administração local (a 

exemplo do que sucederá nos outros níveis da administração pública e à generalidade dos 

pensionistas) as remunerações correspondentes aos subsídios de férias e de Natal que, a par da 

prorrogação das reduções salariais que vigoraram este ano e dos novos cortes nos pagamentos 

devidos pela prestação de trabalho extraordinário, constituirá um golpe nos rendimentos 

familiares com consequências não apenas nas condições de vida e dignidade de milhares de 

famílias como um fator de retração na vida económica local e nas possibilidades de 

sobrevivência de pequenos empresários. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que com a drástica redução de verbas transferidas para as autarquias 

fica não apenas comprometida a capacidade de investimento e de resposta necessária às 

funções de serviço público, mas também a possibilidade de apoio e estímulo à atividade das 

coletividades e do movimento associativo em geral que hoje têm como único parceiro o poder 

local para a múltipla e insubstituível ação de promoção do desporto, da cultura e do recreio que 

desenvolvem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que adicionalmente e para lá das retenções ilegais que a citada Proposta 

de Lei consagra e dos pagamentos coercivos impostos a pretexto de ressarcir o Serviço 

Nacional de Saúde, ela determina ainda um conjunto de disposições sobre dívidas a 

fornecedores e a “encargos assumidos e não pagos” que, em rigor, podem significar a absoluta 

impossibilidade de gestão financeira e orçamental de um número significativo de autarquias; ---  

 ----------- Considerando que a chamada “reorganização administrativa” destinada à liquidação 

(pomposamente disfarçada no Livro Verde sob a designação de “agregação”) de quase duas mil 
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freguesias constitui em si mesmo um deliberado fator de empobrecimento da dimensão 

democrática e participada do poder local e do valor que representa a alargada intervenção de 

cidadãos na gestão da vida pública local (uma redução de quase 20 mil eleitos da intervenção 

cívica e política) e um visível reflexo das conceções antidemocráticas instaladas no Governo; --  

 ---------- Considerando ainda que esta “reorganização” não é determinada por nenhuma 

intenção séria de dignificar e elevar a eficácia da gestão das autarquias (o que pressuporia, 

como linha condutora essencial, o fortalecimento das condições, meios e instrumentos postos à 

disposição do poder local e não a sua sonegação) ou de “modernizar” a administração do 

território (que exigiria, para ser levada a sério, não um processo cego de liquidação de centenas 

de autarquias mas sim a concretização do processo de regionalização); ------------------------------  

 ---------- Considerando que com esta reforma o que se pretende é menorizar o poder local e a 

expressão democrática de representação e participação política (e não a cínica invocação de 

“melhoria da eficácia”, atingindo pela extinção coerciva as freguesias e por um maquiavélico 

processo de asfixia e inviabilidade financeira (que o Orçamento de Estado testemunha) a 

liquidação de dezenas de municípios; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando, por fim, que se pretende ainda impor a subvenção do sistema de 

eleição dos órgãos municipais para assegurar a constituição de executivos monocolores à custa 

da liquidação do seu carácter plural e democrático e das condições de fiscalização e controlo 

democráticos, num quadro em que, no fundamental, o atual regime provou ser não apenas um 

fator de governabilidade e estabilidade, mas também um espaço de cooperação e trabalho 

comum de eleitos de diversas forças políticas.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal delibera: --------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Rejeitar o chamado «Livro Verde» para a reforma da administração local por este 

se constituir como um instrumento orientado para a liquidação do poder local democrático e 

das suas características mais progressistas; ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2. Manifestar a sua mais viva oposição a uma proposta de Lei de Orçamento de 

Estado que se afirma, nas suas disposições, como um meio de impor limitações inaceitáveis à 

autonomia das autarquias e de consagrar cortes de financiamento incompatíveis com o pleno 

direito de exercício das suas atribuições e competências; -----------------------------------------------  

 ----------- 3. Rejeitar a campanha de condicionamento da opinião pública para a menorização do 

poder local e de fomento da desconfiança sobre os eleitos, destinada a justificar um ataque que 

em última instância, é dirigido contra as populações e se destina a iludir o contributo 

insubstituível que as autarquias deram para a melhoria das condições de vida e o progresso 

local traduzido numa obra que, não isenta de insuficiências, está à vista e comprova o seu papel 

como o fator principal de investimento local e de rentabilização das verbas postos à sua 

disposição; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Alertar as populações, o movimento associativo local, os trabalhadores das 

autarquias e os agentes económicos locais para as consequências nas condições de vida e nos 

condicionamentos ao desenvolvimento e progresso locais que daqui resultarão; --------------------  

 ----------- 5. Sublinhar que este ataque ao poder local é um ataque dirigido às populações, aos 

seus direitos e legítimas aspirações a uma vida digna, é inseparável da ofensiva que ao mesmo 

tempo extingue serviços públicos, nega o direito à saúde, reduz o direito à mobilidade, tudo 

num processo de desertificação e abandono que a liquidação das freguesias só acentuará; --------  

 ----------- 6. Manifestar a inteira solidariedade aos trabalhadores das autarquias atingidos nos 

seus rendimentos, direitos e estabilidade de emprego quer pelas disposições do Orçamento de 

Estado relativas a matéria salarial ou de carreira, quer pela ameaça decorrente da extinção de 

centenas de freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Apelar à mobilização, ao protesto e à manifestação dos legítimos sentimentos de 

indignação por parte da população e dos trabalhadores contra estas medidas e estes objetivos, 

sublinhando que essa luta é parte integrante do direito e do dever dos portugueses de exigirem a 
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rejeição do Pacto de Agressão que, imposto pelo estrangeiro e subscrito pelos promotores da 

política de direita, ameaça e compromete o futuro dos Portugueses e do País. ----------------------  

 ---------- Odemira, 16 de Dezembro de 2011--------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pela CDU, ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta Moção deve ser enviada após aprovação para: ------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente da República; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Primeiro Ministro; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente da Assembleia da República; ----------------------------------------------  

 ---------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República.” ----------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Helena Loermans que prestou a seguinte informação, também em 

nome da Deputada Municipal Cláudia Silva:--------------------------------------------------------------  

 ---------------------- “Informação sobre o Banco Local de Voluntariado ---------------------------  

 ---------- Na passada quarta-feira, dia 14 de Dezembro de 2011, decorreu no Cine-Teatro 

Camacho Costa a apresentação do Banco Local de Voluntariado de Odemira. ----------------------  

 ---------- Pouco mais de um ano depois da proposta ter sido aprovada na Assembleia Municipal 

de Odemira, foi possível assistir aos primeiros passos oficiais do Banco Local de Voluntariado 

de Odemira! ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Congratulamos o Executivo e todas as pessoas envolvidas, direta e indiretamente, no 

processo e que contribuíram para a criação do referido Banco. ----------------------------------------  

 ---------- Muito ainda há a fazer, mas pelo que podemos assistir nesta apresentação à 

população, ficamos ainda com mais certezas de que o projeto faz todo o sentido para a 

realidade de Odemira e que há, efetivamente, pessoas que estão dispostas a disponibilizar 

tempo do seu tempo livre para serem voluntários e instituições dispostas a receber voluntários. -  

 ---------- Esta apresentação do Banco Local de Voluntariado de Odemira contou com a 

participação entre outros, de Maria Elisa Borges, a Coordenadora Técnica do Conselho 
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Nacional para a Promoção do Voluntariado que fez uma apresentação muito clara e simples de 

como funciona um Banco de Voluntariado. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostávamos de relatar algumas das suas frases: “o voluntariado é para pessoas felizes, 

para fazer pessoas felizes” e “um Banco de Voluntariado não é mais que uma ponte de afetos”. 

Querendo com isto dizer que o voluntariado não deve nunca ser uma obrigação, e que o Banco 

funciona como um ponto de encontro entre quem quer dar e quem quer receber! -------------------  

 ----------- Destacamos também o contributo da representante do Núcleo de Voluntariado da 

Câmara Municipal de Alvito que partilhou a sua experiência e deu a conhecer vários projetos 

muito interessantes que tem vindo a desenvolver com a sua população, não só na área social, 

mas também na área ambiental. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De Odemira deram-nos a conhecer algumas iniciativas que já estão a decorrer no 

âmbito do voluntariado como na APCO e na Fundação Odemira. -------------------------------------  

 ----------- A Unidade de Cuidados Continuados, com o projeto “Saúde na Mira” que engloba os 

cuidados prestados com a unidade móvel, elucidou-nos sobre as características da nossa 

população idosa que veio reforçar a ideia de isolamento e solidão existente no Concelho de 

Odemira. A coordenadora deste projeto mostrou-se recetiva em acolher voluntários e colaborar 

com o Banco de Voluntariado de Odemira. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi de facto um momento muito importante para o voluntariado no concelho de 

Odemira e temos a certeza que trará frutos brevemente, e que isso se traduzirá na melhoria da 

qualidade de vida da nossa população, numa população mais feliz”. ----------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor José Júlio de Oliveira que, relativamente à intervenção do 

Deputado Manuel Amaro na última sessão sobre o historial da Caixa Agrícola, esclareceu que 

as Caixas Agrícolas eram oriundas dos Sindicatos Agrícolas e no concelho existiam dois, um 

em São Teotónio e outro em Odemira e apenas ao primeiro, em mil novecentos e onze, tinha 

sido concedido o alvará para criação de uma Caixa Agrícola. ------------------------------------------   
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Seguidamente, em nome dos eleitos pelo Partido Socialista, apresentou a Moção que se 

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

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

 ------------------------- PORTAGENS NA VIA DO INFANTE  ---------------------------------------  

 ---------- Mais uma Atitude Discriminatória para com o Concelho de Odemira ---------------  

 ---------- O mais recente e polémico Decreto-lei n.º 111/2011, de 28 de Novembro, o qual 

introduz o pagamento de portagens nas SCUT, entre as quais a A22, também designada por Via 

do Infante, vem mais uma vez demonstrar a “linha discriminatória” que os governos têm vindo 

a seguir para com os habitantes e residentes no concelho de Odemira. -------------------------------  

 ---------- É com alguma surpresa que constatamos que de todos os Concelhos do Distrito de 

Beja, estão abrangidos pelo regime de isenção do pagamento de portagens na A22, sendo 

Odemira o único a ficar de fora desta isenção. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Num período em que o Governo tanto apregoa em dinamizar a economia, potenciar o 

investimento e a exportação, e sabendo das inúmeras empresas principalmente ligadas ao sector 

agrícola existentes neste Concelho, as quais apresentam um elevado volume de exportações, 

será no mínimo contraditório a exclusão deste território da isenção de portagens na A22, sendo 

esta a principal via rodoviária de escoamento dos produtos para o Aeroporto de Faro ou para o 

exterior do país, pela ligação a Espanha através da ponte do rio Guadiana. --------------------------  

 ---------- Não podemos aceitar esta atitude de profunda injustiça do atual governo PSD/ CDS-

PP para com os Odemirenses, pelo que propomos a alteração da portaria de forma a consagrar a 

respetiva isenção para o concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de Dezembro de 2011--------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta moção a ser aprovada deve ser enviada: --------------------------------------------------  

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

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

 -----------  - Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; ----------------  

 -----------  - Grupos Parlamentares na Assembleia Municipal; ------------------------------------------  

 -----------  - AMBAAL; --------------------------- -------------------------------------------------------------  

 -----------  - CIMAL.” --------------------------- ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Dário Guerreiro que fez a seguinte intervenção, em nome dos 

eleitos pelo Partido Socialista: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Paragem do Comboio Intercidades ----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi com bastante agrado e satisfação que há dias recebemos a boa notícia sobre o 

início da paragem do comboio intercidades na estação de Sabóia/ Santa Clara-a-Velha. ----------  

 ----------- Depois de longos anos de reivindicações por parte do Município de Odemira, das 

freguesias de Luzianes-Gare, Sabóia, Santa Clara-a-Velha, São Martinho das Amoreiras e 

Pereiras-Gare, eis que a boa nova nos chega. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta nova realidade é de extrema importância não só para as terras do interior, mas 

como para todo o concelho de Odemira. Esta nova realidade contribuirá para uma maior coesão 

territorial e social, e representará uma maior facilidade de deslocação da população, em 

especial dos estudantes universitários do nosso concelho que na sua maioria estudam em 

cidades como Faro ou Lisboa. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Numa época de crise e de grandes cortes nos transportes públicos, esta muito ansiada 

conquista representa não apenas uma vitória destas gentes do interior, ela, ganha uma outra 

amplitude e contempla aqueles que não baixaram os braços, premeia aqueles que lutaram e 

insistiram, para que as suas populações pudessem ter mais qualidade de vida e melhores meios 

de transporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, não podemos deixar de alertar para as condições de acesso, entre a 
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estação e a EN 266 e pequenas obras de reabilitação no edifício da estação, que deverão ser 

efetuadas com a maior brevidade possível, de modo a dar aos utentes da mesma as melhores 

condições de utilização. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A todos os autarcas e cidadãos que estiveram envolvidos nesta longa jornada, um 

bem-haja! Só com pessoas determinadas, persistentes e motivadas, o nosso concelho pode 

avançar, sendo cada dia que passa, um concelho melhor para todos os seus cidadãos, para todos 

nós. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O grupo de eleitos pelo Partido Socialista ------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira 16 de Dezembro de 2011”. ------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que informou que nos anos anteriores, no concelho de Odemira, tinham 

recolhido cerca de uma tonelada de géneros alimentícios, tendo a sua freguesia contribuído com 

cerca de setecentos quilos. Disse ainda que, no presente ano, com a participação dos 

supermercados de Boavista dos Pinheiros, Odemira, São Teotónio e Vila Nova de Milfontes, 

em maio, aquela recolha atingiu os quatro mil duzentos e dois quilos e, em novembro, cinco 

mil quatrocentos e noventa e oito quilos, tendo a sua freguesia recolhido cerca de dois mil 

trezentos e vinte e sete quilos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Lamentavelmente, aqueles géneros alimentícios eram distribuídos fora do concelho de 

Odemira, apesar das necessidades existentes. Lamentou ainda que a generosidade da população 

do concelho de Odemira não fosse aproveitada para a criação de uma delegação daquela 

entidade no concelho e, bem assim, informou que a Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes estava a tentar estabelecer uma parceria com a Coordenadora do Banco Alimentar de 

Setúbal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Socialista, apresentou a Proposta cujo texto definitivo seguidamente se transcreve: ---------------  
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 ----------- “PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O Documento Verde da Reforma da Administração Local prever no que à 

Organização do Território diz respeito, uma discussão pública no âmbito das Assembleias de 

Freguesia e Assembleias Municipais, a decorrer entre Novembro de 2011 e Janeiro de 2012; ----   

 ----------- • Entender o grupo do Partido Socialista desta Assembleia Municipal de Odemira, ser 

positivo, necessário e pertinente que este órgão se pronuncie sobre este importante assunto. -----  

 ----------- Propomos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Que a Assembleia Municipal de Odemira convide, as Assembleias de Freguesia do 

Concelho, a pronunciarem-se sobre este assunto até à primeira quinzena de Janeiro; --------------  

 ----------- • Que a Assembleia Municipal de Odemira, durante a segunda quinzena de Janeiro 

agende uma reunião extraordinária do órgão, com ponto único da Ordem de Trabalhos: Parecer 

relativo à proposta de Organização do Território no concelho de Odemira, constante do 

Documento Verde da Reforma da Administração Local; ------------------------------------------------  

 ----------- • Que a Assembleia Municipal de Odemira constitua um Grupo de Trabalho composto 

por 5 elementos, incluindo a senhora Presidente da Assembleia Municipal e um eleito de cada 

força política (com a representatividade da Assembleia) para elaborar previamente um 

documento de enquadramento a ser discutido na reunião extraordinária do órgão, marcada para 

o efeito”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Carlos Carvalho que informou que estava a decorrer uma obra na 

Moncosa para desviar uma linha de água que estava a prejudicar a população daquela zona, 

lamentando que aquela obra viesse apenas a beneficiar uma pessoa. Disse ainda que se tinha 

deslocado à Junta de Freguesia da Boavista dos Pinheiros para questionar sobre a 

responsabilidade de execução da obra e ninguém tinha conhecimento da mesma. ------------------  

 ------- Referindo-se à conclusão da obra de reparação da ponte sobre o rio Mira, em Odemira, 
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que sabia não ter sido da responsabilidade da Câmara Municipal, lamentou que o resultado 

final não viesse a favorecer necessidades futuras em termos de atravessamento de camiões, 

apesar da avultada verba empregue. ------------------------------------------------------------------------  

 ------ Alertou ainda os presentes para a grave situação financeira dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira, relembrando que se tratava de uma instituição muito importante para a população e 

por esse motivo deveria ser ajudada. Disse ainda que tinha conhecimento que o senhor 

Presidente da Câmara tinha solicitado uma reunião com a Direção daquela associação. -----------  

 ------ Quantos às intervenções anteriormente registadas sobre as portagens na SCUT A vinte e 

dois e sobre a paragem dos comboios, lamentou que apenas falassem daquelas questões quando 

o respetivo partido político não liderasse o governo e relembrou que anteriormente o tinham 

criticado por apenas apresentar problemas a nível nacional e não local. ------------------------------  

 ------  Felicitou ainda a Câmara Municipal pela implementação do Orçamento Participativo, 

apesar de reconhecer que o modelo contém algumas falhas, valorizou as pessoas que foram 

votar nos projetos e sugeriu que naquele processo fossem também ouvidas as outras forças 

políticas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação à última edição da Folha da Assembleia, disse que tinha conhecimento de que 

o seu texto não era do agrado de muitos, que tinha havido dúvidas quanto à sua publicação e 

que, apenas, no período da tarde da véspera desta reunião a Folha tinha sido distribuída, não 

chegando a todas as freguesias do concelho. Nesse sentido, perguntou à senhora Presidente da 

Assembleia Municipal o porquê de tal situação, pois considerava que o seu texto não tinha sido 

censurado na publicação, mas foi na distribuição. Informou ainda que tinha tentado respeitar o 

tema em causa, referindo-se numa primeira parte do texto, ao nível supramunicipal e numa 

segunda, a nível municipal, já que a primeira refletia-se na segunda. ---------------------------------  

 ---------- Por último, apresentou a seguinte Proposta: ---------------------------------------------------  

 ---------- “PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO SOBRE A  
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REFORMA ADMINISTRATIVA  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A reorganização territorial do mapa autárquico inscreve-se num quadro de profundas 

limitações que o atual governo pretende introduzir na democracia e no poder local. ---------------  

 ----------- A recente Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2011 sobre a reforma da 

administração local, prevê “rever o atual mapa administrativo com vista à redução do atual 

número de freguesias”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em vez de medidas para a racionalização do funcionamento autárquico, para reforçar 

as competências das autarquias ou para democratizar o poder local, a ideia central apresentada 

foi a de acabar com autarquias e autarcas. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O “documento verde” da atual governo PSD/CDS, prosseguindo o impulso 

centralizador de anteriores governos, adia a extinção de municípios para uma próxima fase, 

mas avança desde já para a diminuição de mais de mil freguesias. ------------------------------------  

 ----------- A freguesia, autarquia que no conjunto da União europeia só existe em Portugal, é 

pela sua proximidade às populações uma forma de organização administrativa a manter e a 

reforçar, até pela ação social e outras que pode exercer, com incomparáveis vantagens, na 

situação de crise do país. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Além da fusão imposta às freguesias e (por enquanto) apenas “estimulada” para os 

municípios; além do esvaziamento das atribuições dos municípios por transferência forçada 

para Comunidades Intermunicipais sem órgãos diretamente eleitos, o pacote autárquico 

“Relvas” prevê a diminuição drástica do número de vereadores eleitos para as Câmaras, com o 

partido vencedor a ficar automaticamente com a maioria absoluta dos mandatos, mesmo que o 

eleitorado apenas lhe dê uma maioria relativa. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Como se sabe, não há em Portugal um problema de funcionalidade das Câmaras 

Municipais. Mesmo nos casos em que existem maiorias relativas, estas têm quase sempre 

funcionado, assentes em acordos políticos. A queda de executivos municipais por bloqueios 
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decorrentes de maiorias relativas é em número perfeitamente residual. -------------------------------  

 ---------- O objetivo do pacote “Relvas” é pura e simplesmente, afastar os cidadãos da vida 

autárquica e blindar o funcionamento dos executivos, afastando daí as oposições, mesmo que 

os eleitores lhes deem votações expressivas, em eleições democráticas. -----------------------------  

 ---------- A democracia local e o seu funcionamento transparente só têm a ganhar como respeito 

pela vontade dos cidadãos no dimensionamento das suas autarquias e com uma composição que 

respeite a proporcionalidade resultante do voto popular. ------------------------------------------------  

 ---------- A centralização do poder tem disso um travão ao desenvolvimento do país. O reforço 

da democracia local e a regionalização são elementos decisivos para um território mais justo e 

solidário. O “Documento Verde” vai no sentido errado da diminuição do número de autarquias 

e de autarcas. É uma oportunidade perdida na tão necessária valorização do poder local. Só 

pode merecer a oposição consistente e corajosa dos autarcas e das populações. ---------------------  

 ---------- No mínimo, as medidas governamentais nesta matéria exigem uma análise cuidada e a 

elaboração de contrapropostas consistentes por parte dos órgãos autárquicos, no sentido de 

introduzir os necessários ajustamentos do funcionamento das freguesias: reforço da sua 

autonomia, das competências e das transferências diretas do OE; diferenciação positiva das 

autarquias rurais e urbanas; reforço da participação pública, para além das quatro ou cinco 

reuniões anuais das assembleias; aprofundamento da democracia local, etc. ------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 16/12/2011 delibera: ---------  

 ----------  - Constituir um grupo de trabalho, coordenado pela sua Presidente e em que participe 

um representante de cada força política, com os seguintes objetivos: ---------------------------------  

 ----------  - Promover junto das populações do Concelho, em todas as freguesias, ações de 

esclarecimento e debate com todas as políticas sobre este tema; ---------------------------------------  

 ----------  - Ajudar a elaborar uma tomada de posição deste órgão autárquico obre a reforma da 

administração local. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Odemira, 16 de Dezembro de 2011 --------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Deputado Municipal do Bloco de Esquerda”. --------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Manuel Inácio Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Boavista dos Pinheiros, que felicitou o Município pela conclusão das obras na ponte em 

Odemira, considerando que tinha ficado bonita e os prazos de execução tinham sido cumpridos. 

Quanto à situação financeira dos Bombeiros Voluntários de Odemira informou que era 

associado e como Presidente da Junta de Freguesia contribuía com o que era possível e, bem 

assim, relembrou que se todos se associassem poderia ser uma boa forma de ajudar. --------------  

 ------- Por último e relativamente à obra da Moncosa informou que nunca tinha sido abordado 

pelo senhor Carlos Carvalho e esclareceu que aquela linha de água estava a fazer uma barragem 

e necessitava de ser drenada. Informou ainda que tinha sido contatado por um dos residentes do 

local que tinha problemas de saúde e queixava-se de ter a passagem bloqueada; no entanto, essa 

situação foi resolvida passado uma hora. ------------------------------------------------------------------    

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

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, que em relação à Folha da Assembleia, informou que 

habitualmente havia um tema escolhido e para evitar aquele tipo de problemas, sugeriu que 

todos os textos que não respeitassem o tema não fossem publicados. ---------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Presidente da Câmara que, em relação à ponte em Odemira, 

informou que se tratava de uma obra da responsabilidade da empresa Estradas de Portugal, 

S.A., tendo sido estabelecido um Protocolo com o Município de Odemira que atribuía algumas 

competências de parte a parte. Informou ainda que a Câmara Municipal acedeu na localização 

da ponte militar provisória, assumiu o alojamento dos respetivos militares e no decorrer das 

obras foi opinando, designadamente em relação à passagem dos peões e da tubagem da água, 

da colocação de eletricidade, entre outros. Referiu ainda que não sendo o projeto ideal, porque 
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esse obrigava a retirar aquele tabuleiro e a colocar um mais largo, a ponte em termos de 

aparência e segurança estava melhor. Referiu também que para os veículos a ponte parecia 

estar mais estreita por causa da colocação das guardas de segurança; no entanto, para os peões 

o atravessamento tinha melhores condições, faltando apenas colocar com urgência uma rede de 

proteção nas guardas laterais, tendo a empresa assumido essa responsabilidade na decisão de 

abrir a ponte ao público. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Em relação à situação financeira dos Bombeiros Voluntários de Odemira informou que 

tinha conhecimento do problema que, no momento, era extenso a outras corporações e 

entidades no país. Disse ainda que as corporações de bombeiros estavam a passar por 

dificuldades porque o Estado tinha atrasos nos pagamentos àquelas instituições e tinha havido 

um quebra nos serviços de saúde. Referiu também que nas alturas aflitivas confundiam-se as 

competências, porque os bombeiros não eram diretamente uma competência da Câmara 

Municipal, no entanto, esta não poderia demitir-se de assuntos relacionados com a Proteção 

Civil ou com os bombeiros e estava disponível para ajudar dentro das suas limitações. -----------  

 ------ Em relação à Via do Infante, informou que as isenções eram atribuídas às NUTS que 

distassem a menos de vinte quilómetros das SCUTS e, no caso em concreto, a NUT do 

Alentejo Litoral era limitada a sul pelo concelho de Odemira, cuja distância era superior a vinte 

quilómetros daquela via. Ainda em relação a este assunto, lamentou que o concelho de 

Odemira, que utilizava aquela via com frequência, não tivesse isenção e que concelhos mais 

interiores do Baixo Alentejo a tivessem, considerando que deveria ser efetuada essa correção 

por uma questão de bom senso. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Presidente da Assembleia Municipal que, em relação à Folha da 

Assembleia, informou que tinha sido constituída uma Comissão para o efeito que se regia por 

princípios, sendo que um deles era referente à utilização de linguagem que pudesse ferir 

suscetibilidades. Relembrou ainda que, em março do corrente ano, aquela Comissão reuniu 
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para debater a continuação daquele projeto, tendo sido deliberado por maioria a continuidade 

da existência da Folha da Assembleia. Referiu também que o texto do senhor Carlos Carvalho, 

na primeira parte, versava sobre o tema em causa (União Europeia), obedecendo aos princípios 

estabelecidos, o que não acontecia com a segunda parte do mesmo. Daí, ter sido colocada aos 

elementos que integravam esta Comissão algumas dúvidas sobre a publicação do texto, sendo 

que apenas dois responderam, pronunciando-se a favor da sua publicação, o que, efectivamente, 

veio a acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, referiu que a situação tinha sido ultrapassada. No entanto, esperava que a 

partir, daquele momento, todos os intervenientes na “ Folha da Assembleia” fossem fiéis aos 

princípios estabelecidos, de modo a evitar situações como a que acabou de acontecer na última 

publicação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Maria, que referiu que não se sentia legitimado a censurar um texto apenas porque não 

concordava com ele e, bem assim, disse que não gostaria de fazer parte de um grupo onde se 

exercesse censura. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, alertou para o facto da rampa pedonal da ponte sobre o rio Mira, em Odemira, 

terminar diretamente na estrada, quando deveria terminar no passeio. --------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o troço para peões do lado 

esquerdo da ponte na direção norte para sul iria ficar fechado ao público, funcionando apenas 

aquela parte como galeria técnica. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o senhor Dário Guerreiro que relembrou ao senhor Carlos 

Carvalho que, por norma, ele era o último a enviar os textos para a Folha da Assembleia, não 

respeitando os prazos previamente estabelecidos. Em face do exposto, considerou que o senhor 

Carlos Carvalho é que exercia uma forma de censura aos outros colegas que enviavam os textos 

dentro do prazo, porque tinha de atrasar constantemente a publicação da Folha de modo a evitar 
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que o espaço destinado ao Bloco de Esquerda viesse em branco. --------------------------------------  

 ---------- 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 apreciação e votação os documentos apresentados neste 

ponto: ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Moção, apresentada pelos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, sobre 

“Proposta de Lei e OE para 2012 e Documento Verde da Reforma da Administração Local 

(conhecido como «Livro Verde») ”. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo do Reis que informou que a apresentação da sua 

Proposta para a criação do Grupo de Trabalho e convocação de uma sessão extraordinária, 

tinha em vista a existência de um debate sobre os problemas do concelho de Odemira na 

vertente do novo modelo que se pretendia implementar e, bem assim, a elaboração de um 

documento de consenso. Nesse sentido, considerava que a Moção da Coligação Democrática 

Unitária vinha um pouco à priori do debate que se pretendia fazer na Assembleia Municipal e, 

por esse facto, os eleitos pelo Partido Socialista iriam votar contra. -----------------------------------  

 ---------- Procedeu-se então à votação da Moção em causa, tendo sido rejeitada por maioria, 

com dezoito contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dois votos contra dos membros 

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

pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam 

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

 ---------- Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram uma Declaração de Voto que 

seguidamente se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------  



-24- 

16-12-2011 

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

 ----------- Os eleitos do PS na Assembleia Municipal de Odemira votam contra esta moção da 

CDU porque pretende que esta Assembleia seja um local de discussão e debate sobre os 

assuntos nela levantados, tornando-nos parceiros nas discussões que sobre esses assuntos 

venham a ser tomados e não um simples local de contestação. -----------------------------------------  

 ----------- Para o efeito apresentou o grupo do PS da Assembleia Municipal de Odemira, nesta 

mesma sessão, uma proposta para a criação de um grupo de trabalho e uma sessão 

extraordinária sobre o tema do Livro Verde da Administração Local. --------------------------------  

 ----------- Ressalvamos que se trata de um mau documento que não reflete o contexto do novo 

mapa administrativo no concelho de Odemira e que incita ao protesto e manifestação da 

população. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Moção, apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista, sobre “Portagens na Via 

do Infante”. Não havendo qualquer intervenção procedeu-se à votação da Moção em epígrafe, a 

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

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

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

favor 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Proposta, apresentada pelos eleitos pelo Partido Socialista, sobre “Documento 

Verde da Reforma da Administração Local”. 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, dez votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e 

duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, quando 



-25- 

16-12-2011 

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

 ---------- d) Proposta, apresentada pelo eleito pelo Bloco de Esquerda, sobre “Criação de um 

Grupo de Trabalho sobre a Reforma Administrativa”. ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que considerou que a provação da proposta 

anterior tinha esvaziado um pouco o conteúdo daquela. -------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Carlos Carvalho, proponente do documento em discussão que 

decidiu retirar a Proposta de votação. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda antes de terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal colocou à apreciação dos presentes, nos termos do artigo oitenta e três 

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, a 

inclusão de mais dois assuntos na Ordem do Dia. --------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, foi deliberado por maioria, com dezanove votos a favor dos membros 

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

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

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

presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal, incluir como décimo ponto: 

“Imputação dos encargos com o endividamento – Empréstimos resultantes da Empresa 

Intermunicipal REGI, EIM”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, com dezanove votos a favor dos membros 

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

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

Bom Caminho” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal, incluir como décimo primeiro 

ponto: “Aprovação definitiva das alterações ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras 
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Receitas do Município de Odemira”. -----------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------- 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 setembro a trinta de 

novembro 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: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 

DOIS MIL E DOZE: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0692-2011 - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA O ANO DE 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 453/2011, datada de 29 de Novembro de 2011, a 

remeter o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano de 2012, elaborado de 

harmonia com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que importa, tanto na 

receita como na despesa, no total de 39.380.000 euros (TRINTA E NOVE MILHÕES 

TREZENTOS E OITENTA MIL EUROS. ----------------------------------------------------------------  

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

Municipal para apreciação e deliberação -------------------------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 
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pela Coligação Democrática Unitária, tendo ambos apresentado Declarações de Voto. ------------  

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

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

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

 ---------- Nas Grandes Opções do Plano são apontadas cinco áreas em que se irá apostar porque 

os proponentes do mesmo estão, “convictos da importância, responsabilidade e compromisso 

que elevem a qualidade de vida dos Odemirenses”. ------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar de até podermos subscrever as intenções, constatamos que as propostas reais 

divergem e, em regra, bloqueiam as boas intenções atrás referidas. A análise que se apresenta é 

elucidativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Numa área importante como a Educação, Cultura e Juventude, diz-se que vão 

“Implementar o Projeto Educativo Municipal, a reforma de qualificação do Parque Escolar, 

criar condições para assumir de forma sustentada a gestão de novas competências na Educação 

e numa ação intimamente ligada à dinamização Cultural vão continuar a fazer crescer como 

fator de diferenciação e de promoção de capacidade criativa, aliando tal capacidade a uma 

política de juventude ativa e inovadora”. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Podem propor, escrever e dizer tudo, mas com o simples cumprimento da Lei nº 

8/2009 e do Regulamentado aprovado na Câmara e Assembleia Municipal, não se 

preocuparam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tanto “devaneio”, tantos floreados, mas a participação, a cidadania e o caminho 

prometido ficaram em “saco roto”. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ambição e determinação referida no Programa de ação 2009/2013, que dizem 

assentar nas Linhas de Orientação Estratégica em quatro frentes, contudo, pelo que observámos 

nas Grandes Opções do Plano, não é mais que um conjunto de “promessas feitas já em anos 

anteriores” e que neste orçamento, pelos valores inscritos e tendo passado já dois anos de nova 
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gestão, esse tal período das designadas linhas de orientação estratégica resumem-se, mais uma 

vez, a uma mão cheia de nada. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação a algumas das opções de modernização, simplificação, personalização, 

eficiência e eficácia os cidadãos do nosso Concelho dizem e afirmam que nada melhorou. -------  

  ---------- As respostas que se previam céleres, apesar de toda a modernização e simplificação, 

cada dia que passa são mais demoradas, pouco ou nada eficazes e muitas ficam sem resposta. ---  

 ----------- Para resolver assuntos de natureza burocrática, que na verdade afetam a vida real das 

pessoas, os nossos munícipes continuam a arrastar-se de serviço em serviço ou, se preferirem, 

de balcão único em balcão único, até à exaustão. ---------------------------------------------------------  

 ----------- O tal trabalho de fundo, o caminho com rumo, tendo em vista os cidadãos, aonde 

está?-----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assistimos, a cada dia que passa, ao desmembramento de serviços. Equipamentos e 

máquinas são arrumados e ficam inoperacionais, porque não se faz o seu uso, acabando por 

serem abandonados ou vendidos, pois após anos de não utilização só servem para a sucata. ------  

 ----------- A estratégia e a política seguidas nos últimos anos, têm sido e continuarão a ser as de 

dar tudo a fazer no exterior, nomeadamente a “empreiteiros e prestadores de serviços”, pois dá 

menos trabalho, maçadas e merece mais confiança do que os serviços prestados pelos próprios 

funcionários da autarquia. Mas alguns resultados dessa má estratégia estão bem à vista, hoje há 

obras que mais parecem as obras de “Santa Engrácia”, algumas já apresentam bastantes 

defeitos e há serviços prestados que deixam muito a desejar.-------------------------------------------  

 ----------- Ainda acerca de “empreiteiros e prestadores de serviços”, não podemos deixar de 

referir as implicações práticas, ao nível de participação das empresa locais, do CCP legado pelo 

anterior senhor primeiro-ministro, que na verdade não foi efetuado a pensar no país real e muito 

menos nas economias locais. Não são apresentadas soluções para minimizar os efeitos desta 

legislação destruidora das pequenas empresas e prestadores de serviços locais. ---------------------  
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 ---------- Pela análise que fizemos às Grandes Opções do Plano para o ano de 2012 diremos que 

estamos perante documentos que pouco ou quase nada diferem da proposta apresentada para o 

ano 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As mesmas retratam a falta de uma estratégia clara e inequívoca, de uma dinâmica 

prometida mas que não se vê e representam um conjunto de projetos que não resolvem as 

necessidades, o bem-estar e a qualidade de vida da população do nosso Concelho. ----------------  

 ---------- Continuamos a afirmar que, quando a Autarquia deixar de ter acesso aos Fundos 

Comunitários, o que já vai acontecendo (embora atualmente tenham uma comparticipação que 

já atinge valores nunca antes admitidos de 85% e em alguns casos de 95%) e perante a 

impossibilidade de contrair novos empréstimos como vinha acontecendo, poucas alternativas 

restarão em face dos custos obrigatórios que hoje atingem cerca de 20 milhões de euros. A 

estes custos outros serão acrescidos, uns provenientes dos aumentos do IVA e outros assumidos 

com entidades com que a autarquia se comprometeu. ---------------------------------------------------  

 ---------- Não é correto que se tente iludir os eleitos e os cidadãos desta forma. A crise existe, é 

profunda e é uma triste realidade que afeta os Odemirenses. “Não estamos a viver num mar de 

rosas”. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fazem-se Planos e Orçamentos que são meras ilusões de promessas não cumpridas, 

cujos reflexos têm sido evidentes em todas as Contas de Gerência. Acreditamos que mais uma 

vez este retrato, infelizmente, vai verificar-se quando da apreciação das contas relativas ao ano 

2011. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao Orçamento, após análise, tecemos as seguintes observações: ------------------  

 ---------- • As transferências previstas no Orçamento de Estado para o ano de 2012 para o 

Município são de 8.419.289,00€ para despesas Correntes, 4.553.464,00l€ para despesas de 

Capital, 302.783,00 do FSM e 435.680,00€ do IRS para outras despesas, totalizando o valor de 

13.691.216,00€, de que resulta uma receita a menos de 582.689,00€ em relação ao ano anterior, 
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diferença esta que com o aumento de Impostos diretos e indiretos, Venda de bens e prestação 

de serviços, Taxas e Rendimentos de propriedade, corresponde a uma quebra de receita na 

ordem dos 2% do que foi recebido no ano 2011, tendo uma expressão mínima num orçamento 

global de 39.380.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Não compreendemos que se inscreva na receita o valor de 1.888.160,00€ de um 

empréstimo contraído com a CCAM de São Teotónio que se destinava ao pagamento de parte 

do capital da sociedade POLIS Sudoeste, cujo visto foi recusado pelo Tribunal de Contas e não 

obteve autorização do Ministro das Finanças, violando o consignado na Proposta de Lei do 

O.E. 2012 (já aprovada). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuar a considerar esta receita no orçamento para 2012 consideramos incorreto e 

até parece que as questões do endividamento são só para se aplicar aos outros. ---------------------  

 ----------- • Continuarem a alimentar que se vão receber 9.286.816,47€ de comparticipações do 

QREN, relativas a um conjunto de obras concluídas, mas que não são consideradas pela 

entidade de Gestão do Programa Operacional, é uma autêntica ilusão. -------------------------------  

Daquele valor apenas cerca de 4.000.000,00€ talvez estejam garantidos, mas mesmo assim este 

valor devia ter sido repartido, de acordo com o plano de execução física e financeira das obras, 

isto é, pelos anos de 2012 e 2013. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diremos em conclusão nesta matéria que cerca de 5.000.000,00€ estão considerados 

incorretamente no orçamento, servindo para acentuar o desequilíbrio orçamental e para permitir 

inscrever no PPI um conjunto de promessas que visam atirar areia para uma camioneta já cheia.   

 ----------- • Por outro lado, ficámos estupefactos com a receita prevista nesta Proposta de 

Orçamento relativa à Venda de Bens de Investimento, no valor de 2.953.000,00€, superior à 

inscrita no ano de 2011 (2.608.000,00€) quando até ao final do ano de 2011 se vai arrecadar 

pouco mais de cem mil euros. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É não aceitar que há de facto crise. --------------------------------------------------------------  
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 ---------- Trata-se de uma inscrição orçamental de “fantasia contínua e inexplicável” apenas 

para acentuar o desequilíbrio orçamental, permitindo mais uma vez que se inscrevam no PPI 

um conjunto de promessas do “faz de conta” que não conduzem a nada, e querer fazer acreditar 

aos mais distraídos que o nosso Concelho é um oásis no contexto Nacional. ------------------------  

 ---------- • A receita total prevista arrecadar no valor de 39.380.000,00€ está desfasada da 

realidade e encontra-se sobrevalorizada em cerca de 9 milhões de euros, tal como vem a 

acontecer de ano para ano. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Será que neste Orçamento, no que respeita à despesa de capital, está prevista a 

comparticipação para a Associação de Municípios respeitante à Gestão da Água Pública no 

Alentejo – AMGAP, quando já se iniciaram investimentos de milhões de euros e, segundo é 

referido nas Grandes Opções do Plano, vão ser iniciadas mais duas Etar’s no nosso Concelho?  

Que artes mágicas serão utilizadas? ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ou será que as receitas das tarifas cobradas aos Munícipes do nosso Concelho desde a 

sua entrada em vigor já permitiram fazer um “pé-de-meia” suficiente? -------------------------------  

 ---------- • Que razões existem para que se contemple com valores insignificantes as Etar’s da 

responsabilidade do Município que ainda estão por executar, onde se colocaram redes e não 

existem as estações de tratamento? -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vão essas populações continuar à espera do dia, que não se sabe quando, para 

poderem usufruir daquelas infraestruturas? ----------------------------------------------------------------  

 ---------- • Que razões existem para, perante uma situação deveras preocupante e grave, no que 

se refere ao abastecimento de água em Amoreiras-Gare só estar prevista no orçamento uma 

verba de 10 mil euros?  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vão dizer-nos que a AMGAP irá resolver o problema, mas daqui a quantos meses ou 

anos? ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Será que não têm coragem para pôr em execução uma solução que permita àquela 
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população tão sacrificada, pelo menos, lavar a roupa e tomar banho condignamente? -------------  

 ----------- Onde está a qualidade deste serviço a que os cidadãos têm direito e pagam? -------------  

 ----------- • Neste orçamento prevê-se ampliar o cemitério de Sabóia sendo destinados 10 mil 

euros para essa intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntamos: e a ampliação do cemitério de Relíquias, que já não tem espaços para 

enterrar os seus mortos? Porque não está contemplada? -------------------------------------------------  

 ----------- • É caricato que, perante as várias deliberações do executivo Municipal e até (pelo 

menos uma) da Assembleia Municipal, tomadas sempre por unanimidade, para aquisição de 

vários edifícios dada a importância, urgência e necessidade de instalação de serviços 

municipais, mais uma vez são inscritas verbas tão ridículas neste Plano e Orçamento, que não 

chegam sequer para remodelar um único edifício. --------------------------------------------------------  

 ----------- Perante esta realidade, perguntamos onde está a verdade da invocada carência e 

urgência? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será que a Reforma e Modernização dos Serviços Municipais que tem verbas no PPI e 

no Orçamento no montante de 282.000,00€ já concluiu que não há necessidade de mais 

instalações e até já se pode contar no orçamento com a receita da venda desses edifícios? --------  

 ----------- • Reparámos também que a urgência invocada quando da aquisição do terreno para a 

construção do Jardim Público em S. Teotónio, mais uma vez não passou de uma simples 

promessa eleitoral, pois é incompreensível que os mil euros previstos no PPI e Orçamento 

sejam suficientes para fazer o referido jardim. ------------------------------------------------------------  

 ----------- • É caricato que os chamados “Polidesportivos” previstos e prometidos em todas as 

sedes de freguesia, continuem ainda por executar em – Bicos, Luzianes-Gare, Pereiras-Gare e 

tenham verbas inscritas de 10.000,00€ para cada um e para o de S. Martinho das Amoreiras 

tenham prevista a verba de 70.000,00€. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será engano na inscrição das verbas para aquelas freguesias ou será que já não é 
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necessário esconder a discriminação? ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Estão previstas diversas verbas para as atividades culturais, nomeadamente, 

Animação cultural a verba de 80.000,00€, Tass Jazz - 35.000,00€, Odemira cultural - 

65.000,00€, Cinema Digital - 115.000,00€, Quintal da Música - 100.000,00€, mas não 

encontramos qualquer explicação nas Grandes Opções do Plano quanto aos objetivos, o que são 

e tratam verdadeiramente estas ações e projetos. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Esperamos e fazemos votos para que parte destas verbas sejam destinadas para 

regularização da situação da Banda Filarmónica de Odemira e outra parte seja para assumir 

despesas em colaboração com a Fundação de Odemira na realização do IV Festival de Cinema 

Digital. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • É bastante curiosa a designada implementação do processo do ninho de empresas e o 

apoio à Associação Empresarial de Odemira, cuja inscrição orçamental para esse apoio é de 

25.000,00€, mas é lamentável que nada se diga de concreto, nem apareça a previsão de 

qualquer verba quanto à criação do grande parque industrial previsto no Plano Diretor 

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

 ---------- • Lamentamos que, mais uma vez e passada mais de uma dúzia de anos, o Plano de 

Urbanização ou os Planos de Pormenor da AFIPR – Área de fracionamento ilegal da 

propriedade rústica na freguesia de Vila Nova de Milfontes tenham a insignificante verba 

inscrita de 40 mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Isto quer dizer que pouco ou quase nada será feito para legalização e resolução dos 

graves problemas das populações de Freixial, Brunheiras, Foros do Galeado, Malhadinhas, 

Ribeira da Azenha, Alpendurada, Pereira, Pereirinha, Venda Fria, Aldeia Bugaga, etc. -----------  

 ---------- Noutros âmbitos fala-se em requalificações, que sentido faz esquecer necessidades 

básicas das populações residentes, em troca de miragens de natureza económica e de 

sustentabilidade duvidosa, com a agravante de satisfazer apenas uma parte muito reduzida da 
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população? ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo não tem passado de meras promessas em que a realidade e a verdade são bem 

diferentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Poderíamos continuar a referir muitas outras questões a que as Grandes Opções do 

Plano, o Plano de Atividades Municipais e o Orçamento não dão resposta, nem demonstram 

que existe uma estratégia concreta, com objetivos a alcançar e bem delineados. --------------------  

 ----------- É sim um amontoado de coisas avulsas, que exigem e devem ser alteradas no sentido 

de trazer um verdadeiro bem-estar e qualidade de vida para todos os residentes no nosso 

concelho, mas com realismo e transparência, deixando de serem verdadeiros instrumentos de 

“faz de conta”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelas razões referidas os documentos em apreciação, a nosso ver, não contêm 

qualquer inovação, não contemplam qualquer estratégia, não são uma esperança nem um meio 

de luta contra a situação difícil com que nos confrontamos e por estas razões não merecem o 

nosso voto de confiança. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2012.12.05 ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Vereadores da CDU, ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Cláudio José dos Santos Percheiro -----------------------------------------------------------  

 ----------- a) Maria da Piedade Grego Dias Sobral Barradas ---------------------------------------------  

 ----------- a) António Manuel Assude Ferreira.” -----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi apresentada Declaração de Voto pelos eleitos do Partido Socialista, que 

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “DECLARAÇÃO DE VOTO DOS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA NA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 -----------------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista VOTAM FAVORÁVELMENTE a proposta de 
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Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 da Câmara Municipal de Odemira 

congratulando-se com a forma disponível para a apresentação e discussão da proposta 

elaborada e consequente recolha de contributos, designadamente na distribuição atempada dos 

documentos aos eleitos e a todas as forças politicas representadas nos órgãos municipais, que se 

traduziu na realização de uma reunião de trabalho em 24 de Novembro último, em que após, a 

distribuição da documentação se seguiu a apresentação da proposta aos presentes, tendo sido 

esclarecidas todas as questões levantadas pelos presentes (das forças politicas do PS, PSD e 

CDS), recolhidos contributos e anotadas propostas sujeitas a ponderação, tendo sido concedido 

prazo de apresentação de outras eventuais propostas até 28 de Novembro. --------------------------  

 ---------- Não podem os eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira deixar 

de sublinhar que no momento em que é aprovado o orçamento de estado mais austero de que há 

memória no período pós 25 de Abril de 1974, que se traduz em cortes significativos nas 

transferências do estado para as autarquias locais acrescidos de uma considerável redução nas 

receitas próprias de IMT e Taxas devidas pela prestação de serviços, se verifica igualmente um 

forte acréscimo das despesas com a aquisição de serviços traduzido em termos orçamentais 

pelo crescimento da despesa com serviços relativamente a 2011 em 15,7%, devido 

essencialmente ao acréscimo das Taxas de IVA e de custos energéticos (especialmente de 17% 

na faturação da EDP), o que constitui uma dificuldade acrescida nas realizações previstas. ------  

 ---------- Apesar disso, reconhecemos o mérito na gestão da Câmara Municipal de Odemira que 

vem cumprindo com regularidade todos os seus compromissos com Fornecedores, Associações, 

Empresas intermunicipais e demais responsabilidades assumidas (excetuando-se a constituição 

do Capital Social da Sociedade Polis do Litoral Sudoeste, devido aos atrasos verificados na 

constituição da Sociedade, na programação dos investimentos e na anunciada revisão de 

iniciativa governamental, dos investimentos previstos no mesmo, o que poderá implicar uma 

revisão em baixa do capital a constituir), dando mostras da solidez necessária para em 2012 
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(através do orçamento proposto) continuar a ser considerado um Município cumpridor, que 

honra os seus compromissos, devendo sublinhar-se que mesmo que tivesse sido aprovada a 

proposta inicial do OE2012 que previa a redução para metade do limite de endividamento dos 

municípios, continuaria o Município de Odemira a ser cumpridor, enquadrando-se na centena 

de Municípios de entre 308 que cumpririam as novas regras. ------------------------------------------  

 ----------- Consideram ainda os Eleitos do PS na Câmara Municipal, que apesar do contexto 

macroeconómico com impacte relevante nas receitas municipais entre 2011 e 2013 cuja 

redução das transferências do estado para as Autarquias atinge um valor global acumulado 

desde 2009, de cerca de 30% relativamente ao orçamento inicial de 2009 (contabilizando a 

diferença entre a aplicação da LFL ano após ano e o valor das transferências atuais), as 

condicionantes impostas na utilização do endividamento municipal, em créditos já aprovados e 

o aumento geral de impostos, que o presente orçamento é realista, ambicioso e demonstra um 

claro objetivo de continuar a redução gradual da despesa fixa municipal, continuando a 

proceder aos necessários ajustamentos orgânicos e funcionais dos serviços, gerindo este facto 

com responsabilidade, merecendo a nossa aprovação, tanto mais que a presente proposta de 

GOP e Orçamento para 2012 teve como base e na devida conta as restrições relativas a 

contratação de pessoal e a novas regras impostas pelo quadro de financiamento das autarquias 

locais que tal como temos vindo a afirmar e a confirmar-se, projeta para os próximos anos 

realidades orçamentais imprevisíveis. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar do contexto de dificuldades conhecido, consideram os Eleitos do PS na 

Câmara Municipal que do lado do Investimento se perspetiva com a presente proposta de GOP 

e Orçamento um ano de 2012 de grandes realizações para Odemira, com a concretização de 

diversos projetos e obras desde há muito ambicionados, tais como a continuação da 

Modernização Administrativa (em curso), a Requalificação Urbana de Odemira (já em curso), o 

novo Centro Escolar de Boavista dos Pinheiros (já contratado), o CM 1074 de Bicos a Colos (já 
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consignado), a concretização da Variante Urbana de S. Teotónio, e caso o Governo de Portugal 

honre os seus compromissos (incluindo a autorização de crédito de 1,888 milhões de euros já 

contratado e que continua a aguardar autorização de exceção do Sr. Ministro das Finanças para 

ser visado pelo Tribunal de Contas), o início das realizações previstas no programa Polis do 

Litoral Sudoeste, no qual se incluem as requalificações dos Portinhos de Pesca e as necessárias 

Requalificações Urbanas de Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes, entre muitas outras 

que constituem apostas sérias e dotadas financeiramente no orçamento de 2012, tendo por base 

um destacado programa de máximo aproveitamento dos Fundos Comunitários do QREN 

2007/2013 que alguns teimam em não reconhecer. ------------------------------------------------------  

 ---------- Mais consideram e reforçam os eleitos do PS que a evidência da clareza, 

determinação e objetividade na estratégia seguida pela atual gestão da Câmara Municipal de 

Odemira, contraria pelos factos e números, ano após ano, a profecia da desgraça de quem 

sempre vota contra qualquer orçamento que não seja o seu, ou seja, nunca em circunstância 

alguma votaria ou votará favoravelmente um orçamento municipal de gestão do PS, mesmo que 

reconhecidamente meritório, como o presente e os que o antecederam. ------------------------------  

 ---------- Para os eleitos do PS esta proposta de GOP e Orçamento para 2012, constitui uma 

proposta que representa uma clara definição estratégica, a continuação da necessária contenção 

nas despesas correntes e criteriosas e ambiciosas opções no investimento, continuando a 

promover a cooperação com as Associações Locais e Juntas de Freguesia, com protocolos de 

delegação de competências e contratos para pequenos investimentos com todas as Freguesias, 

traduzido num valor superior a um milhão e meio de euros (valor idêntico ao do ano 2011), 

traduzindo-se assim num aumento real do apoio às nossas Freguesias, procurando seguir no 

caminho de uma maior participação coletiva e de uma reforçada cidadania ativa, marcada pela 

implementação do modelo de Orçamento Participativo cujas ações se encontram dotadas neste 

orçamento de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em suma, os Eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira, votam 

favoravelmente a proposta de GOP e Orçamento para 2012 do Município de Odemira 

considerando que as opções propostas são realista, procuram encarar o futuro com 

responsabilidade, ambição e otimismo em tempos muito exigentes e de grande instabilidade. ---  

 ----------- Odemira 05 de Dezembro de 2011, --------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira, -----------------------  

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

 ----------- a) Hélder António Guerreiro ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Sónia Isabel Nobre Correia --------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso.” -----------------------------------  

 ----------- Interveio o senhor João Quaresma que informou que apesar de não discordar das 

linhas principais das Grandes Opções do Plano, tinha alguma reserva quanto à excessiva 

dependência da autarquia dos fundos comunitários, para poder efetuar obras e desenvolver o 

concelho de Odemira condignamente. Nesse sentido, perguntou até quando aquela situação era 

sustentável e o que aconteceria se, no futuro, aquele tipo de apoios deixasse de existir. -----------  

 ----------- Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que era difícil conseguir 

perspetivar outras formas de receita, nomeadamente dentro da conjuntura financeira como a 

que o país estava a atravessar. Referiu ainda que no concelho existiam receitas insustentáveis. 

Relembrou também que os sistemas de abastecimento de água, que continuavam a ser 

deficitários, tendo em conta os baixo tarifários aplicados e o elevado investimento que era 

necessário para dotar aglomerados urbanos dispersos daquela infraestrutura e posteriormente 

efetuar a sua manutenção e atualização. --------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu também que os fundos comunitários ajudavam na concretização daqueles 

projetos de uma forma mais rápida e menos dispendiosa para os munícipes. ------------------------  

 ----------- Interveio novamente o senhor João Quaresma que referiu que no ponto três do 
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Orçamento e Grandes Opções do Plano, referente ao “Desenvolvimento Empresarial e 

Emprego”, constava a hipótese de captar investimento em energias renováveis. Nesse sentido, 

preguntou o que concretamente estava equacionado para aquele campo, pois considerava que 

era importante pensarem em soluções autossustentáveis como uma forma de reduzir a 

dependência monetária que tinham. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara que informou que já tinha 

reunido com vários investidores da área das energias renováveis, no entanto, a maioria daqueles 

investidores esperavam que as Câmaras Municipais entrassem no capital social das empresas e 

tendo em conta a conjuntura atual isso seria complicado. -----------------------------------------------  

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

sete votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto contra do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, duas 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 um membros da Assembleia Municipal. -----------  

 ---------- Foram apresentadas as seguintes Declarações de Voto: --------------------------------------  

 ---------- a) Pelo eleito pelo Bloco de Esquerda: ----------------------------------------------------------  

 --------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRA O  --------------------------------  

 ------------------------ Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2012 --------------------------  

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

 ---------- 1 – O Executivo da Câmara Municipal de Odemira continua a não cumprir o Estatuto 

do Direito de Oposição, consagrado na Lei 24/98, cujo n.º 2 do Artigo 4.º, estabelece que “as 

informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável, aos órgãos ou estruturas 

representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição. Ou seja, este 
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dever de consulta prévia deve ocorrer antes da aprovação da versão final do Orçamento e 

Plano, para poder recolher os contributos das diferentes forças políticas. ----------------------------  

 ----------- O Bloco de Esquerda recebeu, em 23 de Novembro, o convite para estar presente no 

dia 24, às 17 horas, na sala de reuniões da Câmara, para apresentação do Orçamento e GOP 

para 2012. Apresentação, sublinho, e não recolha de contributos das restantes forças políticas 

para um documento que, nesta fase, devia estar ainda em aberto. Por motivos pessoais não pude 

estar presente mas, ainda que o BE se tivesse feito representar, não é esta a forma de cumprir o 

Estatuto do Direito de Oposição – ao contrário do que vai acontecendo noutros municípios do 

nosso distrito, como Serpa e Almodôvar. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 – Em 17/12/2010, nesta Assembleia, o BE votou a favor das normas de 

funcionamento do Orçamento Participativo em 2011, por se tratar duma primeira experiência 

no concelho de Odemira e também por comtemplar uma vertente deliberativa (e não 

meramente consultiva), cativando para este efeito uma verba de 500 mil euros a inscrever no 

Orçamento de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consideramos muito positiva esta primeira experiência que mobilizou o voto e o 

interesse de mais dum milhar de munícipes, despertando uma rivalidade saudável entre os 

diversos projetos que importa não desvirtuar. Sugerimos que a componente deliberativa, 

centrada em cada um dos projetos concorrentes, seja complementada por uma visão solidária 

do desenvolvimento integrado e sustentável do concelho. De futuro, a Câmara e a Assembleia 

Municipal deverão promover em todas as freguesias o debate dos projetos de Orçamento e 

GOP, em fase de elaboração, para que possam incorporar as sugestões dos munícipes. -----------  

 ----------- 3- Tal como em anos anteriores, apesar da redução de 1,3% em relação a 2011, a 

proposta de Orçamento do Município de Odemira para 2012, no montante de 39 milhões e 380 

mil euros, afigura-se-nos empolada, tanto no capítulo da receita como no da despesa. -------------  

 ----------- Parte significativa das receitas dependem do QREN e têm calendarização 
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problemática, enquanto as receitas próprias continuam sobrevalorizadas: por exemplo, a 

estimativa de 2.526.000 euros a realizar na venda de terrenos em 2012, em plena recessão 

económica, não tem credibilidade, como já ficou demonstrado em 2010 e 2011. -------------------  

 ----------  E a redução das transferências do Orçamento de Estado para as autarquias, superior a 

5% em 2012, não cai do céu: é fruto da imposição da troika estrangeira, com a cumplicidade 

ativa da troika doméstica PS-PSD-CDS, que não pode sacudir a sua responsabilidade política 

como água do capote, quer a nível nacional, quer a nível local. ----------------------------------------  

 ---------- 4 – A queda da receita real implicará novos cortes na despesa. Não apenas a redução 

de 17% dos quais 7% resultam do roubo dos subsídios de férias e Natal; os restantes 10% 

resultarão das aposentações e da continuação dos despedimentos encapotados pela não 

renovação de contratos a termo, nunca compensados pelas novas contratações por tempo 

indeterminado, através de procedimentos concursais bem direcionados. -----------------------------  

 ---------- À redução das despesas com pessoal somam-se os cortes no apoio social. Às 

imposições das troikas e aos PEC, somaram-se os PEC municipais: em Junho de 2010, com a 

redução dos apoios no Cartão Social Municipal nos apoios ao arrendamento, nas tarifas sociais 

de água, saneamento e resíduos sólidos, bem como às estruturas sociais desfavorecidas ou 

dependentes; em 2011, com o novo Regulamento de concessão de bolsas de estudo; em 2012, 

com a ameaça de corte do subsídio de transporte escolar aos alunos do 11.º e 12.º Ano. ----------  

 ---------- 5 – Os apoios de 340 mil euros previstos a instituições sem fins lucrativos 

representam um corte superior a 70% em relação a 2011. É claro nem todas associações (só as 

que são de interesse político, obviamente!) viram reduzidos os apoio que habitualmente 

recebiam do município. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6 – Apesar destes cortes na despesa, não está assegurada uma execução equilibrada do 

Orçamento para 2012; daí a margem de manobra artificial que o executivo tenta esconder atrás 

de rubricas “Outros”, num total de vários milhões de euros, o que fere o princípio da 



-42- 

16-12-2011 

consignação e da especificação – o POCAL não serve de desculpa, pois nada impede que os 

“outros” sejam detalhados em listagem anexa ao orçamento.-------------------------------------------  

 ----------- 7 – Esta falta de rigor dá continuidade a catorze anos de gestão PS na Câmara 

Municipal de Odemira, com baixa capacidade de realização orçamental e um endividamento 

crescente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8 – Algumas rubricas do Plano de Atividades não passam de intenções e 

generalidades, como o famoso “simplex municipal”, outras tardam em sair do papel, como o 

Polis Litoral; e outras poderão acabar mal, como a transferência de responsabilidades no 

serviços “em alta” e da gestão de diversas ETAR’S e ETA’S para o controle do grupo Águas de 

Portugal, sabendo-se que a sua privatização é uma prioridade do governo e da troika. Não é por 

mero capricho que a Câmara de Évora acaba de retirar a concessão à Águas de Alentejo Centro, 

decisão ratificada na Assembleia Municipal com votos do PS, CDU, BE e PSD. -------------------  

 ----------- Assim, em coerência, ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Bloco de Esquerda vota CONTRA a Proposta de Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o ano de 2012, apresentadas pelo executivo da Câmara Municipal de Odemira. -------  

 ----------- Odemira, 16 de Dezembro de 2011 --------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Deputado Municipal pelo Bloco de Esquerda”. -----------------------------------------------  

 ----------- b) Pelos eleitos pelo Partido Socialista: ---------------------------------------------------------  

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

 -------------- Orçamento e Grandes Opções do Plano para o Ano de 2012-------------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista votaram a favor do “Orçamento e Grandes Opções do 

Plano para o Ano de 2012”, porque este documento demonstra a forma atenta e responsável 

como o Município de Odemira tem encarado a atual conjuntura económica desfavorável e a 

forma como projeta com rigor e de forma coerente a estratégia de futuro para o nosso Concelho 
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de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais demonstram a sua incompreensão pela forma desatenta ou premeditadamente 

desvirtuada como a oposição CDU na Câmara Municipal atua perante as evidencias, ao 

apresentar uma declaração de voto caluniosa e pouco séria. Tal ato leva os eleitos do Partido 

Socialista nesta Assembleia Municipal a subscrever a “Declaração Política” apresentada pelos 

eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal na reunião ordinária daquele órgão realizada 

ontem, dia 15 de Dezembro de 2011, e que passo a ler: -------------------------------------------------  

 ---------- “DECLARAÇÃO POLITICA DOS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA ----------  

 ---------- Os eleitos do Partido Socialista VOTARAM FAVORÁVELMENTE a proposta de 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 da Câmara Municipal de Odemira 

congratulando-se com a forma disponível para a apresentação e discussão da proposta 

elaborada e consequente recolha de contributos, designadamente na distribuição atempada dos 

documentos aos eleitos e a todas as forças politicas representadas nos órgãos municipais, que se 

traduziu na realização de uma reunião de trabalho realizada em 24 de Novembro último, em 

que após, a distribuição da documentação se seguiu a apresentação da proposta aos presentes, 

tendo sido esclarecidas todas as questões levantadas pelos presentes (representantes das forças 

politicas do PS, PSD e CDS), recolhidos contributos e anotadas propostas sujeitas a 

ponderação, tendo sido concedido prazo de apresentação de outras eventuais propostas até 28 

de Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 25 de Novembro a CDU entregou na Câmara Municipal de Odemira um 

requerimento solicitando diversos esclarecimentos e elementos (a maioria destes constantes da 

documentação já distribuída) sobre a proposta de GOP e Orçamento 2012 entregue previamente 

em 23 de Novembro a todos os Vereadores da Câmara Municipal e a todas forças partidárias 

representadas na Assembleia Municipal. O requerimento foi respondido e entregue no mesmo 

dia, porém, não podemos deixar de salientar que a maioria das questões colocadas se 



-44- 

16-12-2011 

encontravam respondidas pela análise do documento e as restantes poderiam ter sido 

esclarecidas na reunião à qual a CDU não se fez representar. ------------------------------------------  

 ----------- Até às 14h do dia 28 de Novembro não deu entrada na Câmara Municipal qualquer 

nova proposta ou sugestão de alteração às GOP e Orçamento 2012 (incluindo ao PPI). -----------  

 ----------- Em 5 de Dezembro de 2011 reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal de 

Odemira para apreciação e deliberação de alguns assuntos entre os quais se destacavam as 

Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal de 2012, os Protocolos de Delegação de 

Competências da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia e os Acordos de Colaboração para 

pequenos Investimentos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos do Partido Socialista VOTARAM FAVORÁVELMENTE todas as 

propostas apresentadas tendo os Eleitos da CDU abdicado da discussão da proposta de GOP e 

Orçamento para 2012, limitando-se a votar Contra e apresentar uma declaração de voto 

alegando nesta a fundamentação da sua posição politica, tendo votado favoravelmente as 

Propostas de protocolos e Acordos de Colaboração da Câmara Municipal com as Juntas de 

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

 ----------- Nada mais natural, pensarão os Odemirenses… -----------------------------------------------  

 ----------- Porém, nem tudo é assim tão natural, pois a coerência política é uma bandeira 

constantemente erguida pela CDU de Odemira, que se agita mas não se pratica, ou antes, dá 

mostras de uma certa desorientação que não podemos deixar de registar, senão vejamos; ---------  

 ----------- 1 – Os eleitos da CDU na Câmara Municipal votaram agora Favoravelmente a 

proposta de Protocolos a estabelecer com as Juntas de Freguesia em 2012, quando haviam 

votado Contra uma proposta exatamente igual, repita-se, EXACTAMENTE IGUAL, em 2011. 

Onde está a coerência? ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 – Os eleitos da CDU na Câmara Municipal votaram em Setembro de 2012 Contra a 

aplicação da TMDP (Taxa Municipal do Direito de Passagem), quando em 2011 haviam votado 
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Favoravelmente uma proposta EXACTAMENTE IGUAL, para a aplicação da mesma Taxa. 

Onde está a coerência? ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Os eleitos da CDU na Câmara Municipal, que tanto apregoam a sua 

disponibilidade para discutir, participar e apresentar contributos nos assuntos de interesse 

municipal, votaram Contra a proposta de GOP e Orçamento municipal para 2012, recusando a 

apresentação, discussão, e apresentação de contributos da proposta inicial e a discussão em 

Sessão de Câmara da versão final, limitando-se a votar Contra e apresentar uma Declaração de 

Voto alegadamente politica, que constitui uma mão cheia de nada, admiravelmente cheia de 

dúvidas e falsos argumentos, utilizando um vocabulário mórbido, com adjetivos já usuais, 

mostrando claramente que o “trabalho de casa” foi premeditado e com um só objetivo; VOTAR 

CONTRA, como é hábito e antecipadamente decidido pela direção partidária, senão vejamos; --  

 ---------- 3.1 – Alega a CDU que “os munícipes se arrastam de Balcão Único em Balcão Único 

até à exaustão.”. Demostra a CDU que desconhece que os munícipes não andam de balcão em 

balcão, porque não existem vários balcões, pois o atendimento atual está centralizado num 

único balcão, por isso é que ele é ÚNICO! Podemos concluir que a CDU continua a andar de 

balcão em balcão…mas não na Câmara Municipal de Odemira! --------------------------------------  

 ---------- 3.2 – Afirma a CDU que não há simplificação de procedimentos, que as decisões são 

cada vez mais demoradas e muitas vezes sem resposta, que há máquinas inoperacionais, 

abandonadas e que são vendidas. Recorre-se a empreiteiros e prestadores de serviços e as obras 

demoram e têm muitos defeitos. Até parece que a CDU não foi poder em Odemira, dizemos 

nós. Certamente que a CDU se recorda dos últimos tempos da sua gestão em que as respostas 

aos cidadãos eram um adiar constante e conhece os elevados investimentos em reparação e 

aquisição de máquinas e viaturas dos últimos anos, e que vão continuar, obviamente porque são 

utilizadas e conhece também as restrições de contratação de pessoal impostas às Autarquias nos 

últimos anos, os cortes orçamentais, e o fim da elegibilidade nos financiamentos da União 
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Europeia a obras executadas por administração direta, exigindo atualmente um maior recurso à 

contratação externa. Mas também será bom relembrar o tempo em que as obras não existiam 

sequer e quando ocorriam tinham o desenlace “super rápido” e boa execução do seu tempo, 

como foram os exemplos do Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes, ou os casos das 

obras da ETA de Almograve e dos Depósitos apoiados de Milfontes que se encontravam 

completamente paradas quando terminou o último mandato da responsabilidade da CDU. -------  

 ----------- 3.3 – Sobre as GOP 2012, a CDU afirma “que estas representam um conjunto de 

projetos que não resolvem as necessidades, o bem estar e a qualidade de vida da população do 

nosso Concelho.”, e que “Quando a Autarquia deixar de ter acesso aos fundos comunitários”, 

poucas alternativas restam que “pagar custos obrigatórios que hoje atingem 20 milhões de 

euros” e outros custos assumidos com outras entidades”.  Afirmam ainda que se “iludem as 

pessoas” e que “Não estamos a viver num mar de rosas”. -----------------------------------------------  

 ----------- Nós afirmamos que a CDU de Odemira não sabe fazer contas pois os compromissos 

municipais são metade do apontado, e mais, em termos de endividamento teve aprovação por 

unanimidade, ou seja a CDU aprovou os empréstimos e quer agora desresponsabilizar-se. -------  

 ----------- Mais, os compromissos assumidos com a AGDA, SA (empresa Pública das águas do 

Alentejo) teve o seu voto favorável, e com a Sociedade Polis do Litoral Sudoeste teve a sua 

Abstenção. Então onde está a coerência das decisões e do discurso político? ------------------------  

 ----------- Não vivemos num mar de rosas, mas a verdade é que as rosas em Odemira têm cor, 

têm ambição, e que outros municípios infelizmente passam por momentos muito difíceis e 

alguns de gestão CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.4 – Afirma a CDU que em 2012 “A receita a menos é de 582.689,00 euros em 

relação ao ano anterior…correspondendo a uma quebra de receita de na ordem dos 2% do que 

em 2011”, o que em sua opinião “tem uma expressão mínima no orçamento de 2012”! Pasme-

se…dizemos nós! Para quem passa a vida a alegar a importância de tostões…desprezar milhões 
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até parece coerente! É evidente que tal só assim é porque se trata de receita…dum orçamento 

de gestão PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.5 – Apontam os eleitos da CDU que a inscrição de empréstimo Polis é ilegal por ter 

sido recusado o Visto do Tribunal de Contas. Nunca tal Visto foi recusado aguardando-se a 

decisão de autorização do Sr. Ministro das Finanças, sendo pura especulação a afirmação da 

CDU. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 3.6 – Afirmam ainda que as candidaturas ao QREN de obras concluídas são ilusões de 

receita. Pois nós afirmamos e a CDU não quer ver que já apresentamos mais de 25 milhões de 

euros de candidaturas e que mais de 4 milhões de euros já foram recebidos e mais de 9 milhões 

estão contratados e como tal não são ilusões como aquelas que há 15 anos encontrámos na 

Câmara.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.7 – Afirma a CDU que a comparticipação do aumento de Capital da AMGAP – 

associação de municípios da águas públicas do Alentejo não está prevista em orçamento e que 

serão utilizadas “artes mágicas” para realização do mesmo, tal como afirma que em PPI a 

Construção do Jardim Público de S. Teotónio tem a previsão de mil euros, entre outras 

suposições…Nada mais falso, demonstrando claramente a falta de rigor na apreciação da 

proposta de orçamento, o rigor que exige aos outros mas que só aplica quando lhe convém e 

que descredibiliza tudo quanto alega. ----------------------------------------------------------------------    

 ---------- 3.8 – Mas pasme-se, a CDU de Odemira manifesta-se também da seguinte forma; 

“Fala-se em requalificações, que sentido faz esquecer necessidades básicas das populações 

residentes, em troca de miragens de natureza económica e de sustentabilidade duvidosa…”. 

Afinal a CDU manifesta-se contra a realização das ações de requalificação…certamente de 

Odemira, Zambujeira e Milfontes…por considerar que são “miragens” e que não têm interesse 

para as populações. Nada mais absurdo, quando todas elas têm como objetivo resolver também 

problemas de abastecimento de água, águas residuais e de mobilidade. Mas nesta matéria até já 
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sabíamos a sua posição pois haviam votado Contra a proposta de Requalificação de Odemira 

em Julho de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.9 - Ao longo da Declaração de Voto apresentada, a CDU utiliza uma linguagem 

grotesca e arrogante, de terminologias que exemplificamos, como por exemplo, “um PPI de faz 

de conta”, “utilização de artes mágicas”, “Um amontoado de coisas avulsas”, “instrumentos de 

faz de conta sem qualquer estratégia…”, enfim, é uma forma de abordagem que reprovamos. ---   

 ----------- Trata-se de uma Declaração de Voto de profetização da desgraça, com um discurso 

“quixotesco e palaciano” como num passado recente um então eleito da CDU apelidou este tipo 

de discurso já habitual na CDU de Odemira. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Em suma, os eleitos da CDU assumem que “O orçamento apresentado não merece a 

nossa confiança”!...pois é, concluímos nós, preferiam um orçamento do tipo dos apresentados 

por exemplo, em 96 e 97, esses sim, em seu entender de rigor, estratégia e confiança! Uma 

confiança tal que levou a Câmara Municipal de Odemira e o concelho a não aproveitar vários 

milhões de contos Protocolados com o estado (assinados com pompa e circunstância pelo então 

1º Ministro António Guterres e as Câmaras do Parque na sede do PNSACV) e que se traduziu 

em muito pouco investimento no concelho, tendo-se perdido oportunidades pela falta de 

projetos da inteira responsabilidade da CMO.-------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2009 e 2010, já haviam os eleitos da CDU na Câmara Municipal assumido uma 

postura idêntica aquando da apresentação e votação dos orçamentos municipais, manifestando 

claramente a sua indisponibilidade para a discussão das respetivas propostas apresentadas, 

limitando-se a votar Contra. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tal atitude é tão mais incoerente quanto a CDU alega em cada proposta apresentada 

na Câmara pelos eleitos do PS a sua disponibilidade para apreciação, discussão e apresentação 

de propostas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante o contexto descrito, fica claro que a CDU tem um único propósito nos 
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principais documentos de gestão do município; Votar Contra e desresponsabilizar-se, até nos 

assuntos em que votou favoravelmente no passado, como são exemplos a contração de 

empréstimos bancários destinados à realização de investimentos e a parceria com a AGDA, SA.  

 ---------- Mais consideram e reforçam os eleitos do PS que a evidência da clareza, 

determinação e objetividade na estratégia seguida pela atual gestão da Câmara Municipal de 

Odemira, contraria pelos factos e números, ano após ano, a profecia da desgraça da CDU, que 

sempre vota contra qualquer orçamento que não seja o seu. --------------------------------------------  

 ---------- Estranha-se que nem uma única palavra positiva seja evocada pela CDU relativamente 

à gestão da Câmara Municipal de Odemira que é reconhecidamente a Câmara mais 

concretizadora no QREN em todo o Alentejo e que vem cumprindo com os seus compromissos 

com Fornecedores, Associações, Juntas de Freguesia, Empresas intermunicipais, entre outras, 

dando mostras da solidez necessária para em 2012 (através do orçamento aprovado) continuar a 

ser considerado um Município cumpridor, que honra os seus compromissos com regularidade. -  

 ---------- Neste quadro, conscientes da atitude premeditada dos eleitos da CDU na Câmara 

Municipal relativamente a diversas matérias entre as quais os orçamentos, as alterações e as 

modificações orçamentais, os eleitos do PS reiteram o seu propósito de continuar a sua atitude 

democrática na discussão e recolha de contributos de todos os assuntos, concluindo que afinal a 

omissão de opinião e o “bota-abaixo” não são mais do que um jogo político-partidário com 

objetivos bem visíveis… -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desta forma, fica declarada a atitude antidemocrática e incoerente da prática política 

da CDU de Odemira que reivindica o direito de discussão e participação e se demite da mesma 

profetizando a desgraça, em contraste com a forma de atuação democrática e plural que os 

eleitos do PS, PSD e CDS manifestaram na discussão dos principais documentos de gestão 

municipal em 2009, 2010 e 2011. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira 15 de Dezembro de 2011,--------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os Eleitos do Partido Socialista na Câmara Municipal de Odemira.” ----------------------  

 ----------- Ponto três: PROPOSTA Nº 25/2011 P - ACORDOS DE COLABORAÇÃO E 

PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA PARA O ANO DE 2012: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0687-2011 - PROPOSTA Nº 25/2011 P - ACORDOS DE 

COLABORAÇÃO E PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS 

JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2012 ------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº. 25/2011 – P, datada de 25/11/2011, proveniente do 

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

 ----------- “PROPOSTA nº.25/2011 P -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACORDOS DE COLABORAÇÃO E PROTOCOLOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O ANO DE 2012 ---------------  

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

 ----------- As competências das Câmaras Municipais são passíveis de delegação nas Juntas de 

Freguesia, de harmonia com a Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, na sua atual redação; -----------  

 ----------- As Juntas de Freguesia pela sua proximidade aos cidadãos dispõem de uma 

capacidade de atuação local privilegiada, garantindo a prestação de serviços de uma forma mais 

rápida e eficaz e com uma maior racionalização de custos; ---------------------------------------------  

 ----------- Dos anteriores acordos de colaboração e protocolos de delegação de competências 

celebrados entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia resultaram benefícios para o 

interesse coletivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A experiência de cooperação administrativa, entre a Câmara Municipal e as Juntas de 

Freguesia, aconselha a um contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos de apoio; ------------------  

 ----------- Constitui dever da Câmara Municipal definir critérios objetivos no âmbito das 
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delegações de competências nas Juntas de Freguesia, bem como nos meios financeiros 

adequados ao seu exercício; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atualmente há um estrangulamento da receita municipal, quer por via das receitas 

próprias dos municípios, quer por via das transferências do estado; -----------------------------------  

 ---------- E tendo em conta que a delegação de competências e demais colaboração com as 

Juntas de Freguesia deve ser acompanhada da transferência dos meios necessários ao seu 

adequado exercício, num quadro de exigente utilização dos recursos financeiros, de forma a 

garantir rigor e eficácia da sua gestão, e tendo em conta a redução de transferências do 

Orçamento do Estado para as Juntas de Freguesia em 2012, considera-se fundamental garantir o 

mínimo de operacionalidade e capacidade concretizadora das freguesias num concelho com as 

características de Odemira, mantendo os valores de referência e os teores dos protocolos e 

acordos de colaboração aprovados para 2011 com as Juntas de Freguesia do concelho de 

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

 ---------- Assim,  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo do nº.2 

do artigo 13º. e artigo 15º. da Lei 159/99 de 14 de Setembro, conjugado com o disposto na 

alíneas b) e c) do nº.6 do artigo 64º. e artigo 66º. ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

na redação introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar e submeter a apreciação 

e deliberação  da Assembleia Municipal as minutas dos acordos de colaboração e protocolos de 

delegação de competências a celebrar com as Juntas de Freguesia para o ano de 2012. ------------  

 ---------- Odemira, 25 de Novembro de 2011. ------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Propõe-se que a Exm.ª Câmara Municipal, delibere ao abrigo do nº.2 do artigo 13º. e 

artigo 15º. da Lei 159/99 de 14 de Setembro, conjugado com o disposto na alíneas b) e c) do 
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nº.6 do artigo 64º. e artigo 66º. ambos da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redação 

introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar e submeter a apreciação e 

deliberação  da Assembleia Municipal as minutas dos acordos de colaboração e protocolos de 

delegação de competências a celebrar com as Juntas de Freguesia para o ano de 2012.   ----------  

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

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

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

Nova de Milfontes, que reconheceu o esforço que a autarquia estava a fazer para manter os 

mesmos valores transferidos para as Juntas de Freguesia; no entanto, continuava a discordar 

dos critérios aplicados na distribuição das verbas. Disse ainda que existiam algumas 

incorreções que deveriam ser suprimidas, designadamente relembrou que o número de edifícios 

escolares existentes na sua freguesia era cinco e não três. -----------------------------------------------  

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e uma abstenção 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

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

 ----------- Ponto quatro: PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO - PONTO DA SITUAÇÃO: Foi 

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

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0693-2011 - PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO - PONTO DA 

SITUAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 50/2011, datada de 23/11/2011, proveniente do Gabinete 

de Apoio ao Presidente, a dar conhecimento que na sequência da aprovação dos financiamentos 
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comunitários para construção dos lares de idosos em S. Luís, Colos, Odemira e Vila Nova de 

Milfontes, a Câmara Municipal celebrou protocolos de cooperação com as respetivas 

instituições de carácter social. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dos supracitados protocolos constava que a Câmara Municipal apoiaria 

financeiramente as instituições, no entanto, tendo em conta alguns atrasos na elaboração dos 

projetos e lançamento dos concursos nem todas as verbas foram transferidas de acordo com a 

programação prevista nos protocolos supracitados, designadamente as transferências para a 

Santa Casa da Misericórdia.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No respeitante ao lar de idosos de Odemira, a Câmara Municipal só transferiu a verba 

de 60.000,00€, em virtude do concurso para construção do lar só ter sido publicado no Diário 

da República nº.214 de 8/11/2011, e no caso do lar de idosos de Colos não foi transferido 

qualquer valor, em virtude do concurso do lar ainda não ter sido lançado. Em contrapartida, a 

construção do lar de idosos de Vila Nova de Milfontes está em estado muito adiantado de obra.   

 ---------- Da supracitada informação consta ainda que a Câmara Municipal em 04/11/2011, 

celebrou com a Fundação Odemira um acordo de colaboração para apoio na melhoria das 

condições de confeção, transporte e distribuição de refeições aos alunos, bem como para 

fornecimento de refeições aos alunos da educação pré-escolar e 1º.ciclo do ensino básico, 

prevendo-se, para o ano de 2012, a transferência do valor de 132.000,00€, relativa à 

componente de investimento. No entanto, a fundação informou que já realizou todo o 

investimento previsto, solicitando que a verba seja antecipada para 2011. ---------------------------  

 ---------- Propõe-se que o valor de 110.000,00€ referente aos anos de 2010 e 2011 para a 

construção do lar de Colos, seja totalmente considerada no orçamento de 2012; -------------------  

 ---------- O valor de 50.000,00€ referente a parte da verba prevista transferir em 2011 para a 

construção do lar de Odemira, seja considerada no orçamento de 2012. ------------------------------  

 ---------- Que seja transferido antecipadamente o valor de 50.000,00€ para a Associação de 
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Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, tendo em conta a solicitação da Associação e 

o estado avançado da execução da obra. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Que seja transferida, para a Fundação Odemira, ainda no decorrer deste ano a verba 

prevista para 2012, tendo em conta a solicitação da Fundação, e a comprovada realização de 

todo o investimento. O assunto deverá ser presente para aprovação da Exmª Assembleia 

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

 ----------- 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 maioria, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e uma abstenção 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

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

 ----------- Ponto cinco: RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR. PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO 

- ESPAÇOS VERDES URBANOS - VILA NOVA DE MILFONTES - AUTORIZAÇÃO DE 

TOMADA DE POSSE ADMINISTRATIVA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0689-2011 - RESOLUÇÃO DE EXPROPRIAR. PROCESSO DE 

EXPROPRIAÇÃO - ESPAÇOS VERDES URBANOS - VILA NOVA DE MILFONTES - 

AUTORIZAÇÃO DE TOMADA DE POSSE ADMINISTRATIVA --------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 217/2011, datada de 24-11-2011, elaborada pelo 

Gabinete de Contencioso, Assessoria Jurídica e Notariado, referente à Resolução de Expropriar.  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira, órgão executivo do Município, pretende levar a 

efeito uma expropriação com carácter urgente, e bem assim, nos termos do disposto no art.º 10º 
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do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99 de 18.09, atualizado, propor para 

aprovação a Resolução de Expropriar, e consequente autorização para a tomada de posse 

administrativa de uma parcela de terreno com a área de 7.120 m2, a desanexar do prédio misto 

denominado “Moinho de Vento”, Vila Nova de Milfontes, o qual se encontra inscrito na 

respetiva matriz cadastral sob o art.º 260º da Secção F, e, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Odemira, sob o n.º 13686, Livro 39, a favor de Herdeiros de Francisco Cabecinha, 

com a área total de 8.000 m2, destinada à implantação de uma zona de Espaços Verdes 

Urbanos na localidade de Vila Nova de Milfontes.-------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 7 do art.º 64º da Lei n.º 

169/99 de 18.09, na sua atual redação, art.ºs 9º, 10º e n.ºs 2, 3 e 4 do art.º 14º do Código das 

Expropriações, cumpre submeter o assunto para apreciação e aprovação da Resolução a 

Expropriar da referida parcela. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para aprovação nos termos propostos, para efeitos de envio à Assembleia 

Municipal com vista à Declaração de Utilidade Pública, bem como, tomada de posse 

administrativa da parcela a expropriar. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Interveio o senhor Manuel Coelho que perguntou se tinha existido algum 

entendimento prévio com os proprietários do terreno. ---------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que não tinha havido qualquer 

entendimento, nomeadamente devido ao elevado número de herdeiros. ------------------------------  

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

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

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

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



-56- 

16-12-2011 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e 

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

 ----------- Ponto seis: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL 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 0688-2011 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ODEMIRA ------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 803/2011, datada de 28 de Novembro, proveniente da 

Divisão de Rede Viária e Espaço Público, dando conhecimento da necessidade, atendendo que 

está previsto para breve a entrada em funcionamento dos cemitérios da Boavista dos Pinheiros 

e da Longueira/Almograve, ambos de propriedade do Município, e ainda sem regulamentação 

própria, de se efetuar algumas alterações ao Regulamento do Cemitério Municipal de Odemira, 

que se encontra atualmente em vigor. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para o efeito e após parecer emitido pelo Gabinete de Contencioso, Assessoria 

Jurídica e Notariado, sobre as alterações que se julgam necessárias efetuar no referido 

Regulamento, propõe a Divisão de Rede Viária e Espaço Público que sejam alterados os artigos 

4º., 6º., 7º., 16º., 19º, 29º., 35º., 40º., 78º. e a denominação do Regulamento do Cemitério 

Municipal de Odemira, para Regulamento dos Cemitérios Municipais do Concelho de Odemira 

e, bem assim, que sejam retirados os Anexos I, II e III constantes no Capítulo XV. ----------------  

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

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

termos propostos, devendo o mesmo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação”.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

qual foi aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 
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Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e 

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

 ---------- Ponto sete: REGULAMENTO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DO MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento 

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

 ---------- “ 6 - ASSUNTO N.º 0570-2011 - REGULAMENTO DA ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 848, datada de 22 de Setembro de 2011, proveniente da 

Divisão de Educação e Ação Social, informando que, decorridos os trinta dias de apreciação 

pública sobre o projeto de Regulamento da Ação Social Escolar do Município de Odemira, sem 

que fossem recebidas sugestões de alteração, estão reunidas as condições para a sua publicação 

definitiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que a Exma. Câmara Municipal aprove definitivamente o Regulamento da 

Ação Social Escolar do Município, com remissão para aprovação da Assembleia Municipal. ----  

 ---------- 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 dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito 

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

 ---------- Ponto oito: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL 



-58- 

16-12-2011 

ALENTEJANO – COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA NO ÂMBITO DE 

CANDIDATURAS AO PRODER E PROMAR: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0667-2011 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO 

LITORAL ALENTEJANO - COMPARTICIPAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA NO 

ÂMBITO DE CANDIDATURAS AO PRODER E PROMAR --------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 47/2011, datada de 28/10/2011, proveniente do Gabinete 

de Apoio ao Presidente, a dar conhecimento que em reunião realizada em 08/04/2010, a 

Assembleia Geral da Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, deliberou, após 

reunião prévia com as cinco Câmaras que a constituem (Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do 

Cacém, Sines e Odemira), que se adote a mesma metodologia na repartição de custos do quadro 

comunitário anterior, ou seja que sejam as autarquias a suportar o auto financiamento dos 

programas PRODER e PROMAR, com a distribuição do custo proporcional ao valor da ajuda 

pública atribuída aos projetos em cada um dos Concelhos do território de intervenção. -----------  

 ----------- A Associação de Desenvolvimento Litoral Alentejano informou que no âmbito do 

PRODER, prevê um auto financiamento no valor de 100.000,00€ para os cinco anos do 

programa, o que repartido pelos cinco Municípios corresponde a aproximadamente 4.000,00€/ 

ano, por Município, e no âmbito do PROMAR está previsto um auto financiamento no valor de 

23.500,00€ para os cinco anos do programa, o que repartido pelos cinco Municípios 

corresponde a aproximadamente 1.000,00€/ ano, por Município.  -------------------------------------  

 ----------- Em 2010 a ADL viu aprovados 42 projetos, no âmbito do programa PRODER a que 

corresponde um investimento elegível de 5.914.092,71€. Destes 42 projetos, 15 são do 

Concelho de Odemira e totalizam o investimento elegível de 2.295.680,71€, correspondendo 

1.439.765,82€, à despesa pública elegível, e 746,40€ à comparticipação desta Câmara 

Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A ADL informou ainda que no âmbito do programa PROMAR, em 2010, não foi 

aprovado qualquer projeto; no entanto, houve despesas de funcionamento, cooperação e 

aquisição de competências, no valor de 371,17€, concluindo assim que as candidaturas 

aprovadas em 2010, pela ADL ficaram aquém do inicialmente previsto, e que a contrapartida 

desta Câmara Municipal será de 1.117,57€ e não de 5.000,00€.  --------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que nos termos da alínea b) do nº.4 do artigo 64º da Lei nº.169/99, de 18 de 

Setembro, na sua atual redação, a aprovação da transferência para a ADL - Associação de 

Desenvolvimento do Litoral Alentejano do valor de 1.117,57€, referente à contrapartida desta 

Câmara Municipal no âmbito das despesas com os projetos aprovados para o Concelho de 

Odemira, nos programas PRODER e PROMAR. --------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda, tendo em conta a deliberação tomada pela Assembleia Geral da 

ADL, que seja aprovado o valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) anuais, como contrapartida 

desta Câmara Municipal nos projetos aprovados no âmbito dos programas PRODER e 

PROMAR, da responsabilidade da Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano.  -----  

 ---------- Este assunto deverá ser presente para provação da Exmª Assembleia Municipal. -------  

 ---------- 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 dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito 

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

 ---------- Ponto nove: MAPA DE PESSOAL DE 2012 DA CIMAL E IMPUTAÇÃO DAS 

RESPETIVAS DESPESAS: Foi presente o ofício número vinte e três mil cento e oitenta e três, 
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datado do dia sete de Dezembro do corrente ano, enviado pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, o qual anexava um oficio enviado pela CIMAL – Comunidade 

Intermunicipal Alentejo Litoral solicitando a aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de dois 

mil e doze e a imputação das respetivas despesas, nos termos do número dois do artigo 

vigésimo segundo da Lei número quarenta e cinco barra dois mil e oito de vinte e sete de 

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

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

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

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito 

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

 ----------- Ponto dez: IMPUTAÇÃO DOS ENCARGOS COM O ENDIVIDAMENTO – 

EMPRÉSTIMOS RESULTANTES DA EMPRESA INTERMUNICIPAL REGI, EIM: Foi 

presente o ofício número vinte e três mil quatrocentos e oitenta e um, datado do dia catorze de 

Dezembro do corrente ano, enviado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

o qual anexava um e-mail enviado pela CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral 

solicitando a aprovação da imputação dos encargos com o endividamento resultante da 

assunção da divida dos empréstimos, nos termos do artigo vigésimo sétimo da Lei número 

quarenta e cinco barra dois mil e oito de vinte e sete de Agosto e cujo documento ficará 

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

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

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

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, uma abstenção 
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dos membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia Municipal. ------------  

 ---------- Ponto onze: APROVAÇÃO DEFINITIVA DAS ALTERAÇÕES AO 

REGULAMENTO DAS 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 0723-2011 - APROVAÇÃO DEFINITIVA DA ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO DAS TAXAS, PREÇOS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 32/2011, datada de 30/11/2011, proveniente do Gabinete 

de Qualidade e Controlo de Gestão, a dar conhecimento que em cumprimento da deliberação 

tomada em Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 15/09/2011, e, em sessão 

ordinária da Assembleia Municipal realizada em 30/09/2011, foi publicada no Diário da 

República nº 199 – 2ª Série, de 17/10/2011, a alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e 

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

 ---------- Mais informa que decorridos os 30 dias para apreciação pública da alteração ao 

Regulamento supracitado, não se registou qualquer contributo/sugestão. ----------------------------  

 ---------- Propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal tome o devido conhecimento da 

Alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira, 

respetivamente os quadros I, II, IV, VIII, X, XI, XII e XIII, todos inseridos no anexo I do 

capítulo I, e ainda, do quadro IV inserido no anexo I do capítulo III daquele Regulamento, 

deliberando a aprovação em definitivo da mesma e bem assim delibere, submetê-la à 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 6 do artigo 

64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro na sua atual redação. --------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 
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por unanimidade, submeter 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 dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e uma abstenção 

do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

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

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

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

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

barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com dezasseis 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pela 

Coligação “Odemira no Bom Caminho” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda, quando estavam presentes vinte e quatro 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 trinta minutos, do dia dezassete de Dezembro do corrente 

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

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 

assinada pela senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Primeiro Secretário. -----------  

 -------------------------A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  


