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

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE FEVEREIRO 

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

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

Salão Social da Junta de Freguesia de Colos, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

presidida pela senhora Natália Maria Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Presidente da 

Assembleia Municipal, secretariada pelos senhores Amâncio Francisco Mendes da Piedade 

(Primeiro Secretário) e Paula Cristina dos Santos Custódio (Segundo Secretário), e convocada 

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

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

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

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

décimo quarto do respectivo Regimento. ------------------------------------------------------------------  

 --------- A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: -----------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Actas da Sessão Extraordinária de 26/11/2010 

e da Sessão Ordinária de 17/12/2010; ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- a) Estudo de avaliação da Rede Rodoviária Nacional no Litoral Alentejano e Algarvio 

– IC4 – Sines/ Lagos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Explorações e Investimentos previstos no concelho de Odemira: águas e esgotos em 

alta; ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Moção sobre Novo Mapa Judiciário – Comarca Piloto do Litoral Alentejano – 
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Avaliação do Funcionamento no Período Experimental. ------------------------------------------------  

 ------------------------------ 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: 2ª Modificação Orçamental – 2011: 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, 

1ª Revisão ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração ao Plano de Actividades Municipal (PAM) 

e 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento (PPI): apreciação e deliberação;-----------------  

 ---------- Ponto três: Adaptação do Plano Director Municipal ao Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo – Rectificação dos artigos 27º e 59º: apreciação e 

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

 ---------- Ponto quatro: Proposta de anulação da adesão ao CEBAL (Centro de Biotecnologia 

Agrícola e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral): apreciação e deliberação; ---------------  

 ---------- Ponto cinco: Proposta de parceria entre o Município de Odemira e a Associação 

QUALIFICA: apreciação e deliberação; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto seis: Proposta n.º 2/2011P – Revisão do Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina: apreciação e deliberação; ----------------------  

 ---------- Ponto sete: Manifesto “Investir na Educação e Defender a Escola Pública!”: 

apreciação e deliberação.”  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

chegadas mais tardias, a presença de trinta e quatro membros da Assembleia Municipal a saber, 

os senhores Alberto José Branquinho Beijinha, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, 

António Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura, Carlos Manuel Simões Carvalho, Cláudia Isabel 
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Neves Pacheco da Silva, Dário Filipe da Conceição Guerreiro, Dinis Manuel Campos Nobre, 

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

Theodora Loermans, Humberto Inácio da Encarnação, Idálio Manuel Guerreiro Gonçalves, 

Joana Nunes Cortes de Matos Figueira, João Miguel Nobre Rebelo dos Reis, João Palma 

Quaresma, José da Silva Valério, José Gabriel Rodrigues Opanashchuk Lourenço, José Júlio 

Rosa de Oliveira, José Manuel dos Reis Guerreiro, José Vieira Ramos, Leonel Nunes 

Rodrigues, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel António Dinis Coelho, Manuel 

de Matos Sobral Penedo, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, 

Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Natália Maria 

Rocha de Brito Pacheco Cabecinha, Paula Cristina dos Santos Custódio, Paulo Jorge Dias Reis, 

Sónia Alexandra Martins Raposo e Vanda Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro e, a 

ausência dos senhores Abílio José Guilherme Béjinha, Márcia Cristina Viana Silva Inácio, 

Mário Neves Páscoa Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras e Nazário Duarte Viana. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

relativamente à sessão ordinária que se realizou no dia dezassete de Dezembro do ano 

transacto, não havia qualquer falta injustificada. ---------------------------------------------------------  

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

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

Freguesia de Colos, pela amabilidade em receber a Assembleia Municipal, naquela localidade 

e, bem assim convidou-o a integrar a Mesa daquela reunião. -------------------------------------------  
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 ------------------ I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:  ----------------  

 ---------- Interveio o senhor Fernando Félix, residente em Colos que, depois de saudar os 

presentes, manifestou o seu desacordo relativamente ao elevado aumento do valor das taxas 

municipais referentes ao abastecimento de água e aos resíduos sólidos. ------------------------------  

 ------- Perguntou ainda para quando estava prevista a reparação da estrada entre Bicos e Colos, 

uma vez que tinha conhecimento que desde o ano transacto havia a verba disponível para o 

efeito. Questionou também para quando estava prevista a conclusão das obras do arranjo 

urbano do Largo da Eira da Lagoa, relembrando que as ruas circundantes de acesso à escola 

encontravam-se também muito danificadas e, bem assim, questionou sobra a construção do 

campo de futebol de Colos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, relembrou que em Colos mais de cinquenta por cento da população 

encontrava-se numa faixa etária acima dos sessenta anos e a localidade não oferecia condições 

para a população mais jovem se fixar. ----------------------------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que tinha ficado decepcionado quando se deslocou à povoação da Azenha do 

Mar, na freguesia de São Teotónio, porque tinha encontrado tudo muito degradado e 

desarrumado, apesar da construção do bairro novo e dos aprestos para os pescadores. -------------  

 ---------- Interveio o senhor Rogério Santos, residente em Colos que, depois de saudar os 

presentes, informou que era proprietário de um lote de terreno na Ribeira do Seissal de Cima 

que, no ano de dois mil e quatro, tinha obtido resposta favorável por parte da Câmara 

Municipal, relativamente ao parecer prévio de construção. Referiu ainda que de imediato 

solicitou a elaboração do respectivo projecto, bem como o licenciamento do mesmo junto da 

Câmara Municipal. Nessa altura foi-lhe solicitado a entrega de diversos pareceres técnicos, 

designadamente do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, entre outros, culminando o processo 

com a solicitação de um estudo de impacte ambiental. Tendo em conta a burocracia e a 
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morosidade que envolveu o citado processo, revelou que tinha sido obrigado a desistir do 

mesmo, o que lamentou profundamente. -------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor António Eduardo Silva, residente em Colos, que saudou os 

presentes, congratulando-se pelo facto de, na sua freguesia, estar a acontecer esta Sessão da 

Assembleia Municipal e, referindo-se ao tema da última Folha da Assembleia, relembrou que o 

Orçamento Participativo que iria ser implementado na Câmara Municipal, era um procedimento 

que já existia há alguns anos em algumas autarquias. Referindo-se à verba disponível para o 

efeito, perguntou como seria efectuada a sua distribuição pelas freguesias e, bem assim, como 

procederiam à votação dos projectos apresentados. ------------------------------------------------------  

 --------- Interveio a senhora Inês Ventura, residente em Sabóia que, depois de saudar os 

presentes, perguntou se estava prevista alguma redução nas consultas médicas na Extensão de 

Saúde de Sabóia. Lamentou ainda que o comboio inter-cidades que fazia a ligação Lisboa a 

Faro passasse em quatro localidades do concelho de Odemira e não parasse em nenhuma. -------  

 --------- Interveio o senhor Pedro Gonçalves, residente em Colos que, depois de saudar os 

presentes, lamentou que as ruas de acesso à escola estivessem completamente destruídas, 

devido às construções inacabadas de um loteamento e do arranjo urbano do Largo da Eira da 

Lagoa. Em relação a este último, considerou que se tratava de um projecto inestético, com erros 

de construção, data incerta para finalização e, bem assim, relembrou que não possuía qualquer 

tipo de segurança. Nesse sentido, perguntou para quando estava prevista a finalização da obra 

e, bem assim, se a Câmara Municipal iria obrigar a empresa ao cumprimento das respectivas 

normas de segurança. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Perguntou ainda para quando estava prevista a construção de um campo de futebol em 

Colos, uma vez que estava prometido há vários anos. ---------------------------------------------------  

 ------ Por último, agradeceu a quase todos os membros da Assembleia Municipal pelo negócio 

da água que tinham proporcionado aos contribuintes do concelho que estavam a sentir “no 
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bolso” as elevadas taxas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Francisco Ganhão, residente no Almograve que, depois de saudar 

os presentes, em nome de uma moradora daquela localidade, expôs uma questão sobre a 

aquisição do computador Magalhães. Relativamente ao mesmo informou que no ano dois mil e 

nove a munícipe recebeu um ofício da Câmara Municipal, no qual informava que as despesas 

inerentes à aquisição dos computadores para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico 

seriam suportadas pela autarquia. Numa segunda comunicação, o Município informava que a 

munícipe teria de suportar as despesas e posteriormente seria ressarcida. Após efectuar o 

pagamento e no dia em que recebeu o respectivo recibo, dirigiu-se à Divisão de Educação e 

Cultura da Câmara Municipal, onde lhe comunicaram que o prazo de solicitação da verba paga 

já tinha expirado. Nessa conformidade solicitou esclarecimentos sobre o assunto, uma vez que 

a munícipe tinha tentado agendar um atendimento com o Vereador Hélder Guerreiro e até à 

data não tinha sido possível. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ------- Seguidamente, alertou o senhor Presidente da Câmara Municipal para o estado degradado 

dos arruamentos circundantes à Escola Damião em Odemira. ------------------------------------------  

 ------- Por último, perguntou em que situação se encontrava a construção do Posto de Turismo 

do Almograve, que tinha verba disponibilizada pelo ZMAR para o efeito, desde há algum 

tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Celísia Gonçalves, residente em Colos que, depois de saudar os 

presentes, lamentou que a obra da Eira da Lagoa que deveria ter sido o ex-líbris da povoação, 

se tivesse tornado numa construção mal amada, mal projectada e construída, inacabada e sem o 

mínimo de segurança. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que saudou os presentes e 

procedeu ao esclarecimento das questões colocadas pelo público. Em relação às taxas de 

cobrança da água e à transferência para a empresa pública, informou que a questão relacionava-
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se com a sustentabilidade dos sistemas e das próprias finanças locais. Informou também que 

não era possível continuarem a fazer os investimentos e a manutenção que actualmente era 

necessária no sistema de abastecimento de água, sem recorrer a mais recursos financeiros. 

Revelou ainda que os recursos financeiros da autarquia não eram suficientes para, de acordo 

com a actual legislação, sustentar o número de sistemas que estavam em funcionamento no 

concelho de Odemira e garantir o abastecimento de água com qualidade.----------------------------  

 ------ Referiu ainda que politicamente defendiam a aplicação de um tarifário único a nível 

nacional, à semelhança do que era efectuado com a electricidade, uma vez que também a água 

era considerada um bem essencial. Revelou que obviamente não concordava com os milhões de 

lucro que a EDP – Distribuição de Energia, S.A. tinha, mas considerava que deveria existir uma 

sustentabilidade em relação aos custos de funcionamento de um sistema. ---------------------------  

 ------ Relembrou também que a União Europeia estabeleceu que a sustentabilidade dos 

sistemas, para efeitos de acesso aos fundos comunitários de apoio e, relembrou que no concelho 

de Odemira, pela sua dimensão, ainda havia muito investimento a ser efectuado para atingirem 

o ponto legalmente exigido. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Quanto à obra da Eira da Lagoa, em Colos, lamentou que a obra não tivesse decorrido da 

melhor maneira, considerando que o momento difícil que a empresa construtora estava a passar 

era fruto da actual conjuntura económica. Relembrou também que os concursos eram lançados 

com critérios de selecção baseados no preço da obra e nas condições do alvará e nada previa 

aquele desfecho, até porque aquela empresa já tinha efectuado cinco obras no concelho sem 

qualquer problema. Referiu ainda que o Município iria aplicar as respectivas imposições legais 

e efectuar uma peritagem à obra. Disse ainda que na Câmara Municipal de Odemira sempre 

tinham tentado que os empreiteiros concluíssem as suas obras, uma vez que era muito difícil 

para os que viessem posteriormente terminar as mesmas e assumirem as responsabilidades dos 

anteriores, até porque a maioria das garantias bancárias legalmente exigidas não eram 
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suficientes para reparar os erros cometidos. ---------------------------------------------------------------  

 ------- Informou ainda que a data prevista para a conclusão da obra da Eira da Lagoa era meados 

de Abril deste ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em relação às ruas contíguas aos loteamento e de acesso à escola, informou que estava 

agendada na Ordem de Trabalhos da presente sessão um reforço da rubrica para lançamento do 

procedimento de reparação dos arruamentos em Colos. -------------------------------------------------  

 ------- Disse ainda que a imagem da povoação da Azenha do Mar tinha vindo a melhorar tendo 

em conta as últimas intervenções e relembrou que era natural que encontrassem algumas artes 

de pesca, porque se tratava de uma povoação piscatória. ------------------------------------------------  

 ------- Quanto à intervenção do senhor Rogério Santos informou que a propriedade do munícipe 

estava completamente inserida na REN - Reserva Ecológica Nacional, pelo que qualquer 

alteração não dependeria da Câmara Municipal, mas da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo. Disse ainda que na Ribeira do Seissal existiam muitas 

pessoas com o mesmo problema que só poderia ser resolvido com a alteração da REN. Revelou 

ainda que ma Câmara Municipal de Odemira, o Sector de Sistemas de Informação Geográfica, 

estava a efectuar um levantamento das situações onde existiam desajustes da REN em relação 

ao Plano Director Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Quanto ao Orçamento Participativo disse que as respectivas normas referiam que a 

freguesia que beneficiasse de um investimento naquele âmbito, num dado ano, ficaria dois anos 

sem um novo investimento. Informou também que o Orçamento Participativo tinha o intuito de 

criar hábitos de participação da população e relembrou que as suas regras tinham sido definidas 

para um ano, pelo que haveria sempre a possibilidade da sua revisão. --------------------------------  

 ------- Em relação ao médico de Sabóia, disse que não tinha conhecimento de qualquer 

deslocalização de médicos ou redução de consultas; no entanto, iria verificar essa situação junto 

da senhora Directora do Centro de Saúde de Odemira. --------------------------------------------------  
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 ------ Por último, disse que a questão levantada relativamente ao comboio inter-cidades tem 

sido colocada à respectiva empresa que alegava esse procedimento devido ao reduzido número 

de utentes que beneficiariam da eventual paragem. ------------------------------------------------------  

 ------ Disse também que estava a ser elaborado o projecto do Campo de Futebol de Colos; no 

entanto, referiu que a execução daquele tipo de equipamento não era, no momento, uma 

prioridade, face ao quadro de dificuldades geral e às necessidades existentes. ----------------------  

 ------ Informou ainda que a verba para execução do Posto de Turismo de Almograve 

continuava disponível em orçamento e não poderia ser utilizada para outro fim e, bem assim 

relembrou que não tinha ficado definido qualquer prazo limita para a sua execução. --------------  

 ------ Em relação aos arruamentos da zona envolvente da escola Damião de Odemira, informou 

que, no momento, não existiam condições para intervirem de uma forma estruturante, pelo que 

apenas estavam a efectuar pequenas conservações. ------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Alberto Matos que relativamente à intervenção do senhor 

Presidente da Câmara Municipal sobre a questão da água, considerou que o problema 

relacionava-se com a chamada “empresarialização”, onde as Câmaras Municipais eram sócias 

nas empresas, mas também eram clientes e devedoras, originando um carrossel de dívidas. 

Referiu ainda, como exemplo, que a Câmara Municipal de Évora tinha “ameaçado” sair do 

sistema de água em que estava inserida, porque as dívidas iam-se acumulando e os munícipes 

estavam a ter elevados aumentos na factura da água. ----------------------------------------------------  

 ------ Registou também com alguma preocupação a comparação que o senhor Presidente da 

Câmara Municipal tinha feito entre a água e a electricidade, relembrando que a EDP – 

Distribuição de Energia, S.A. era uma empresa muito lucrativa, mas cujos clientes se 

encontravam bastante insatisfeitos. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que 

não existia qualquer problema em efectuar comparações entre o sistema público e o privado, 
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porque havia bons sistemas públicos e bons sistemas privados. ----------------------------------------  

 ------- Disse ainda que defendia um sistema que tivesse capacidade não só de investir em novos 

equipamentos, mas também de manter em funcionamento, com a devida qualidade, os 

existentes. Informou ainda que a concessão, por cinquenta anos, do sistema de abastecimento 

de água no concelho de Odemira tinha como objectivo a resolução dos problemas a partir da 

barragem de Santa Clara-a-Velha, facto que estava em contrato e seria objecto de um 

acompanhamento rigoroso por parte da Câmara Municipal de Odemira. -----------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ACTAS DA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ 

E DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZ: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados 

das actas em epígrafe, que foram previamente enviados com a restante documentação para esta 

sessão, foi por isso dispensada a leitura e imediatamente submetidas à apreciação. ----------------  

 ---------- a) ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE NOVEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZ: Interveio o senhor José Gabriel Lourenço, Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes que referindo-se à quinquagésima página, na 

oitava linha, solicitou que fosse efectuada a seguinte alteração, onde se lia: “Há três que temos 

um trabalhador…”, devia-se ler: “Há três meses que temos um trabalhador…”. Esta proposta 

de alteração foi aprovada por consenso. --------------------------------------------------------------------  

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

votação, tendo sido aprovado por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
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Unitária, três votos a favor dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, três abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

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

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

 --------- b) ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE DEZASSETE DE DEZEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZ: Não havendo qualquer intervenção, foi o texto daquela acta colocado à 

votação, tendo sido aprovado por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

pelo Partido Socialista e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, quando estavam presentes trinta e quatro 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 intervenção, a senhora Presidente da Assembleia Municipal 

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

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

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

 --------- Interveio o senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

depois de saudar os presentes, informou que as recentes obras em Colos tinham gerado alguma 

preocupação da população local, no entanto considerava que da parte do senhor Presidente da 
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Câmara Municipal havia muito empenho na resolução dos problemas. -------------------------------  

 ------- Considerou ainda que a obra de reparação da estrada entre Bicos e Colos iria iniciar 

brevemente e seria um investimento muito importante para o desenvolvimento daquelas 

freguesias, assim como das freguesias limítrofes. Quanto ao Campo de Futebol de Colos 

informou que apesar de, no momento, não se tratar de uma obra prioritária, o projecto estava a 

ser elaborado, pelo que assim que houvesse possibilidade seria executado. --------------------------  

 ------- Alertou ainda os presentes para a possível extinção do Agrupamento de Escolas EB1 de 

Vila Nova de Milfontes, considerando que era necessária a união da população para evitar que 

mais escolas no concelho fossem encerradas. -------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, quanto ao IC4 - Itinerário Complementar, disse que era um investimento 

previsto há muitos anos e cujo traçado ainda não estava bem definido. Referiu que, como 

autarca da freguesia de Colos, gostaria que passasse o mais próximo possível daquela 

localidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Dário Guerreiro, que apresentou a Moção que seguidamente se 

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

 ---------- “Moção Encerramento de Farmácias no Interior do Concelho -------------------------  

 ---------- Foi com muita apreensão e preocupação que no final do ano de 2010 se assistiu ao 

encerramento da Farmácia em Colos, uma farmácia centenária que sempre serviu a freguesia, 

bem como as freguesias vizinhas de Relíquias, Vale de Santiago e Bicos. ---------------------------  

 ---------- Foi ainda com maior surpresa que recentemente, no mês de Dezembro de 2010, 

tornou-se público, através de despacho do Infarmed, a autorização da transferência da farmácia 

da Freguesia de São Martinho das Amoreiras, que servia também a vizinha Freguesia de Santa 

Clara. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tais ocorrências são preocupantes. Quase um terço da área do concelho de Odemira, 

onde vivem cerca de seis mil habitantes, fica privado de qualquer farmácia. Não podemos 
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também esquecer, que esses habitantes são sobretudo idosos, com poucos rendimentos e que 

vivem em locais com pouca oferta de transportes públicos. --------------------------------------------  

 --------- Segundo o INFARMED, “As farmácias são estabelecimentos destinados à dispensa 

ao público de medicamentos, e prestação de serviços farmacêuticos de promoção da saúde e 

do bem-estar dos utentes. O processo de transferência de instalações procura garantir a 

melhoria da cobertura farmacêutica nacional e do acesso dos cidadãos ao medicamento e visa 

a melhor distribuição das farmácias pelo território nacional e as necessidades de assistência 

das populações para onde a farmácia se pretende transferir.” ----------------------------------------  

 --------- Atendendo aos princípios do Infarmed, que os processos de transferência de farmácias, 

procura e visa uma melhor distribuição, e uma melhor assistência das populações para onde a 

farmácia se pretende transferir, é-nos justo perguntar, e então como fica a assistência das 

populações que ficam privadas de farmácia? Será este o Princípio da Igualdade entre cidadãos, 

inscrito no Artigo 13º da Constituição Portuguesa? ------------------------------------------------------  

 --------- Pelo conseguinte em nosso entender, a transferência de farmácias dentro dos 

Municípios deveria estar sujeita a um parecer prévio e vinculativo das Autarquias Locais, pois 

são esses órgãos os efectivos conhecedores das realidades locais. -------------------------------------  

 --------- Não entendemos o motivo, pelo qual os concursos públicos para a abertura de novas 

farmácias, estejam dependentes unilateralmente do INFARMED, e sendo os critérios de 

apreciação de candidaturas pouco claros e objectivos. ---------------------------------------------------  

 --------- Pelo conseguinte exigimos ao IFARMED, que o mais breve possível, disponibilize a 

abertura de concursos públicos para a atribuição de novas farmácias, em Colos e São Martinho 

das Amoreiras, conforme solicitação já formalizada por unanimidade pela Câmara Municipal 

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

 --------- Assembleia Municipal, Odemira 25 de Fevereiro de 2011 -----------------------------------  

 --------- A ser aprovada esta Moção deve ser enviada para: --------------------------------------------  
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 ---------- - Presidente da República; -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- - Ministério da Saúde; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - INFARMED; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Governador Civil de Beja; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Grupos Parlamentares;” --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Manuel Coelho, que apresentou a Moção, em representação do 

Grupo do Partido Socialista, que seguidamente se transcreve na íntegra: -----------------------------  

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

 --------------------------------- “DES’APROXIMAR ODEMIRA  --------------------------------------  

 ---------- “Em 21 de Novembro de 2008, no auditório da Biblioteca Municipal, o senhor 

Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Campos, 

acompanhado pela Eng.ª Maria do Rosário Rocio, vogal do Concelho Directivo do INIR 

(Instituto Nacional de Infra-estruturas Rodoviárias) vieram a Odemira lançar o Estudo de 

Avaliação Estratégica Ambiental da Rede Rodoviária do Litoral Alentejano e Algarvio. ---------  

 ---------- De um púlpito, com a expressão “Aproximar Odemira”, quis o Sr. Secretário de 

Estado na ocasião pedir desculpas a todos os odemirenses, pelo facto dos sucessivos governos 

se terem esquecido dos investimentos na rede rodoviária nacional destas zonas, em detrimento 

dos grandes centros urbanos, e por só agora ser possível responder perante as zonas mais 

despovoadas. Deixou ainda claro que não seria essa a visão do governo e que havia chegado a 

hora de inverter essa situação. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Através da sua apresentação a senhora Eng.ª Maria do Rosário Rocio, afirmou, que a 

localização escolhida para a apresentação do referido estudo em Odemira, não fora escolhida ao 

acaso. Odemira era de facto o concelho mais deficitário de todo o território nacional, que no 
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que diz respeito a acessibilidades regionais, dando assim a entender aos presentes que alterar 

essa realidade, seria uma futura prioridade.  ---------------------------------------------------------------  

 --------- Perante tal eloquência da apresentação, ficámos expectantes e esperançados que os 

referidos estudos, e posterior execução da obra, que incidia na construção do IC4 (Sines - 

Lagos) e uma ligação à A2 a partir de Odemira, teriam tudo para chegar a bom porto, alterando 

assim a realidade da rede rodoviária do concelho. Expectativas e esperanças essas que se 

mantiveram até vermos o relatório do estudo publicado em edital no passado dia 18 de Janeiro.  

 --------- As conclusões do estudo agora apresentadas passam sobretudo pela 

Reabilitação/Qualificação das estradas já existentes, e construção de novos troços, todos eles 

com características de EN. -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A ligação Odemira – Algarve, passa por requalificar a EN120. A ligação Odemira – 

Ourique passa pela construção de um novo troço com características de EN, juntamente com a 

requalificação do CM1130. Por fim a ligação Odemira – Sines, passa pela construção de um 

novo troço igualmente com características de EN, e requalificação de parte da EN120.  ----------  

 --------- Se o objectivo inicial passava por contribuir para o desenvolvimento desta região e 

“Aproximar Odemira” de locais estratégicos como o Porto de Sines e Aeroporto de Beja. Se o 

objectivo era reduzir tempos e distâncias entre sedes de concelhos, e sobretudo encurtar os 

tempos para os centros hospitalares de Santiago do Cacém, de Beja e de Portimão, uma 

necessidade essencial, então esta proposta não pode de modo algum corresponder às 

expectativas de Odemira e dos Odemirenses, aliás até é bastante clara uma das conclusões 

presentes no estudo. “Note-se que a redução dos tempos de percurso entre sedes de concelho e 

a capacidade de acesso a equipamentos, entre outros factores de coesão territorial, não se 

afigura relevante com esta alteração de tipologia da rede viária”. -----------------------------------  

 --------- Esta proposta reduz efectivamente uma serie de factores, reduz o impacto ambiental, 

reduz o efeito barreira aos movimentos das espécies faunísticas, acima de tudo reduz bastante 



-16- 
25-02-2011 

os custos e reduz Odemira uma vez mais ao isolamento. ------------------------------------------------  

 ---------- De entre as condições essenciais esperadas pela população do concelho de Odemira, 

esta proposta não é satisfatória, e de modo algum pode corresponder às expectativas criadas 

durante anos, pois quando se esperava por um “Aproximar Odemira”, eis que nos surge um 

“Desaproximar Odemira”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assembleia Municipal de Odemira, 25 de Fevereiro de 2011 --------------------------------  

 ---------- A ser aprovada esta moção deve ser enviada: --------------------------------------------------  

 ---------- 1. Como contributo para a discussão pública a decorrer (estudo.ic4@inir.pt); ------------  

 ---------- 2. Para as seguintes entidades: --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- - Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações; -------------------------------  

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

 ---------- - Secretário de Estado dos Transportes; ---------------------------------------------------------  

 ---------- - Governador Civil de Beja; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Grupos Parlamentares; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Instituto Nacional Infra-estruturas Rodoviárias, IP; -----------------------------------------  

 ---------- - Estradas de Portugal, SA.” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a senhora Vanda Ribeiro que, em relação à eventual criação dos Mega-

Agrupamentos de Escolas no concelho, e como era do conhecimento público, a Câmara 

Municipal defendia a manutenção dos actuais Agrupamentos. No entanto, tinha ouvido 

comentar que essa posição tinha sido alterada, pelo que gostaria de saber em que situação 

estava aquele assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 
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Maria, que referiu que aquando da discussão da proposta da “Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem” na última sessão extraordinária daquela Assembleia Municipal, tinha sido 

informado que as grandes empresas, como a TELECOM e a EDP, é que iriam ser as visadas, 

porém actualmente eram os munícipes que estavam a suportar aquela taxa. Nesse sentido, 

manifestou o seu arrependimento por ter votado a favor, referindo que se tivesse percebido os 

fundamentos tinha votado contra. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------  Relembrou ainda que os passeios de acesso à Unidade de Cuidados Continuados de 

Odemira continuavam por reparar e alertou novamente para as péssimas condições do Skate 

Parque em Odemira. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Por último, perguntou sobre a actual situação financeira dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira, nomeadamente se esta comprometia o pagamento dos salários dos respectivos 

efectivos. Considerou ainda que a Câmara Municipal deveria informar convenientemente os 

munícipes sobre o incumprimento dos prazos de pagamento da factura da água, uma vez que 

tendo em conta a nova legislação, os montantes de coima a aplicar poderiam triplicar. ------------  

 --------- Interveio o senhor Carlos Carvalho, que apresentou as Moções que seguidamente se 

transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------------------- “SAUDAÇÃO AO CENTENÁRIO DO 8 DE MARÇO  ------------------------  

 ------------------------- DIA INTERNACIONAL DA MULHER  -------------------------------------  

 --------- Comemora-se, no próximo dia 8 de Março, um século sobre a celebração do Dia 

Internacional da Mulher, proclamado em 1911, como homenagem às 129 grevistas da fábrica 

Cotton, em Nova Iorque, assassinadas durante um ataque incendiário da polícia, em 8 de Março 

de 1857.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O 8 de Março tornou-se um símbolo da luta pela emancipação cívica e social da 

mulher, pelo direito de voto e por uma democracia sem discriminações, por melhores condições 
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de vida e de trabalho, pela paz e contra as guerras que têm consumido milhões de vidas 

humanas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar dos avanços registados no último século e do papel ocupado, por direito 

próprio, na sociedade, a luta pela afirmação da especificidade da condição feminina e por 

direitos iguais coloca novos desafios no mundo do trabalho, da política, na vida doméstica e 

familiar, etc. As mulheres continuam a ser as primeiras vítimas do desemprego e de violência, a 

todos os níveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a celebração do 8 de Março permanece um marco na luta pela emancipação 

integral da mulher, ou seja, de toda a humanidade. -------------------------------------------------------  

 ---------- Neste início da segunda década do século XXI, alguns problemas que sempre 

afectaram as mulheres ganharam maior visibilidade. Entre estes, destacamos o assédio sexual 

nos locais de trabalho e a violência conjugal, que mantêm uma incidência inaceitável: em 

Portugal, no ano de 2010, 43 mulheres foram assassinadas pelos respectivos maridos ou 

companheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A luta contra a violência sobre as mulheres teve avanços nos últimos anos, ao nível do 

estudo e da extensão do fenómeno, das suas consequências pessoais e sociais, avanços a nível 

legislativo e no apoio às vítimas. Mas não nos podemos conformar nem resignar com a situação 

actual. A violência de género tem que ser encarada como um problema político, um problema 

de direitos humanos e um problema de cidadania, do qual as autarquias não se podem alhear. ---  

 ---------- Entre os instrumentos mais relevantes da intervenção autárquica contam-se a 

elaboração de diagnósticos municipais da igualdade de género e de Planos Municipais para a 

Igualdade de Género, os quais até beneficiam de apoios financeiros do QREN (eixo prioritário 

7 do POPH). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 25/02/2011: ---------------------  

 ---------- 1 – Saúda o centenário do 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. ----------------------  
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 --------- 2 – Recomenda ao Executivo Municipal que, em conjugação com as organizações da 

rede social e outras que trabalham nesta área, elabore um Plano Municipal para a Igualdade de 

Género que contemple, entre outros aspectos, o combate eficaz à violência conjugal e ao 

assédio sexual nos locais de trabalho.” ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------------- “POR UMA REFORMA ADMINISTRATIVA COERENTE  -------------------  

 ---------------------------------- PELA REGIONALIZAÇÃO!  -----------------------------------------  

 --------- Nas últimas semanas, tomando como ponto de partida propostas de fusão das 53 

freguesias do concelho de Lisboa, algumas das quais parecem traçadas “a régua e esquadro” 

para erradicar outras forças políticas e concentrar o poder num “bloco central” bipolar, têm 

vindo a generalizar-se os apelos à redução cega do número de freguesias e até de municípios 

daquela parte do país que alguns teimam em considerar como “paisagem”… -----------------------  

 --------- Grande parte destes apelos vem envolvida em argumentos economicistas e utiliza uma 

lógica populista que encara os custos da democracia, neste caso a nível local, como um 

desperdício e não como investimento essencial para um desenvolvimento equilibrado e 

sustentável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O pior é que a retórica centralista que orienta estes ataques ao poder local democrático 

têm correspondência prática na política governamental e nas medidas de administrações de 

empresas ainda públicas: encerramento cego de escolas, serviços de saúde, postos de correios, 

linhas e ramais ferroviários; imposição centralista de diplomas como o Plano de Ordenamento 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, à revelia da vontade das 

populações e das autarquias e das opiniões por estas expressas durante a chamada consulta 

pública.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- As autarquias locais têm vindo a recusar, com razão, uma Reforma Administrativa 

imposta de cima para baixo. Em reunião convocada pela ANAFRE, no passado dia 12 de 
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Fevereiro, perto de 80 autarcas do Distrito de Beja recusaram unanimemente a liquidação de 

freguesias, a não ser por vontade expressa das populações, bem como alterações à Lei Eleitoral 

Autárquica no sentido de impor executivos monocolores, o que se traduziria num 

empobrecimento da democracia. Ao mesmo tempo, defenderam o reforço da autonomia 

financeira (que, em 2011, sofreu um corte de 8,6%) e das competências próprias das freguesias, 

actualmente delegadas pelos municípios. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A discussão séria de um processo participado de Reforma Administrativa tem de 

colocar como primeira prioridade a regionalização, o elo essencial que falta concretizar no 

edifício democrático desenhado pela Constituição de Abril. Urge desmantelar o centralismo 

absurdo que consome mais de 90% dos recursos orçamentais do Estado e promover, em 

simultâneo, a descentralização efectiva de competências e meios para os municípios e destes 

para as freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma Reforma Administrativa global e coerente não pode confundir-se com a extinção 

avulsa de freguesias e de municípios; tem de colocar em cima da mesa todos os vectores: 

regionalização, leis das finanças regionais e locais descentralizadoras, leis eleitorais que 

garantam o pluralismo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em 25/02/2011, delibera: ---------  

 ---------- 1 – Afirmar o cumprimento do preceito constitucional da regionalização como a 

prioridade de uma Reforma Administrativa que promova a descentralização e reforce o poder 

local democrático;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Recusar qualquer extinção ou fusão avulsa de freguesias e municípios. ---------------  

 ---------- Enviar: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- - Primeiro Ministro ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Ministério da Administração Interna -----------------------------------------------------------  
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 --------- - Presidente da Assembleia da República -------------------------------------------------------  

 --------- - Grupos Parlamentares ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Governador Civil de Beja” ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Alertou ainda o senhor Presidente da Câmara Municipal para uma depressão existente 

na estrada nacional número cento e vinte junto ao Bairro das Barreiras Vermelhas, em 

Odemira, e à consequente pressão no muro de suporte, havendo perigo de derrocada. Tendo em 

conta que os funcionários da empresa Estradas de Portugal estão em Odemira devido à 

reparação da ponte, considerou que seria oportuno chamar-lhes a atenção para aquele problema.  

 --------- Interveio a senhora Cláudia Silva, que apresentou a Moção que seguidamente se 

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

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

 -------------------------------------- “Saúde em Odemira --------------------------------------------------  

 --------- Nos últimos 5 anos Odemira assistiu a uma evolução significativa no que respeita a 

oferta de cuidados de saúde. Em 2007 o antigo SAP (serviço de atendimento permanente) 

passou a SUB (Serviço Urgência Básica), tendo sido apetrechado, entre outros, com mais 

alguma medicação, análises, dois médicos e dois enfermeiros por turno e raio X 24 horas. No 

mesmo ano a SIV (Suporte Imediato de Vida) iniciou funções no concelho levando os cuidados 

diferenciados ao pré-hospitalar que são assegurados por uma equipa composta por um 

enfermeiro e um TAE (Técnico de Ambulância de Emergência). As vítimas recebem cuidados 

diferenciados mais precocemente sendo feita uma triagem imediata, sobre qual o 

encaminhamento das mesmas, poupando assim tempo no socorro. Ainda em 2007 o primeiro 

lar de idosos contrata um enfermeiro para prestação de cuidados aos idosos internados. 

Posteriormente seguiram-se outros lares e actualmente quase todos oferecem cuidados de 

enfermagem aos utentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em 2008 foi inaugurada a UCC (Unidade de Cuidados Continuados) que 
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proporcionou a possibilidade dos cuidados iniciados em meio hospitalar pudessem ter 

continuidade antes do utente regressar ao domicílio. Esta unidade, de acordo com critérios 

rigorosos, também pode acolher utentes vindos do domicílio ou outras instituições quando 

devidamente referenciados por um profissional. Neste ano é criada a Unidade Móvel que 

resulta de uma parceria do Município de Odemira com a Santa Casa da Misericórdia e ARS 

Alentejo. Este veículo teria o objectivo de se deslocar às populações mais distantes dos serviços 

de saúde e prestar-lhes os cuidados necessários. Esta unidade era tripulada por uma equipa 

composta por condutor, enfermeiro e médico. Ainda no ano de 2008 é inaugurada a Delegação 

da Cruz Vermelha de Colos representando mais um reforço no atendimento pré-hospitalar 

principalmente para a população de Colos e freguesias vizinhas. Para além disto, ainda 

assegura os primeiros socorros aos veraneantes nas praias de Vila Nova de Milfontes e 

Zambujeira do Mar que são prestados por um enfermeiro. Neste ano é inaugurado também o 

Heliporto de Odemira que se situa em frente ao SUB permitindo melhores condições para o 

helicóptero do INEM aterrar aquando de evacuações de emergência.  --------------------------------  

 ---------- Em 2009, com vista a colmatar a falta de médicos no concelho, e resultante de um 

acordo do governo português com o cubano iniciam funções na UCSP (Unidade de Cuidados 

de Saúde Personalizados) 5 médicos cubanos. Foi uma mais-valia para parte dos utentes que 

estavam há alguns anos sem médico de família. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2010 foi criada a consulta de recurso que ocorre diariamente na UCSP em 

diferentes horários e que tem o objectivo de atender os utentes que, mesmo com a vinda dos 

últimos 5 médicos, continuavam sem médico de família. Ainda em 2010 entrou em 

funcionamento o Centro de dia de Vila Nova de Milfontes. Foi também inaugurada neste ano a 

segunda fase da UC Continuados com a possibilidade de receber utentes num regime de longa 

duração (6 meses). Em 2010 iniciaram-se os projectos de requalificação dos lares da Santa 

Casa da Misericórdia em Odemira e Colos, lar da Casa do Povo de S. Luís e lar da APCO, que 
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ainda se encontram em curso. Ainda em 2010 foi criada uma Unidade de Cuidados na 

Comunidade, um projecto realizado por enfermeiros que irão trabalhar junto da comunidade em 

várias áreas em equipa com outros profissionais de saúde, que aliás recebeu um prémio das 

Boas Práticas a nível nacional. A Unidade Móvel que entretanto ficou durante largos meses 

sem médico está agora a trabalhar em parceria com a UCComunidade. ------------------------------  

 --------- Recentemente foi inaugurada a nova Extensão de Saúde de S. Teotónio que possuiu 

melhores condições em termos de espaço físico e equipamentos para atender a população.-------  

 --------- Apesar de tudo o que foi referido, que é bastante significativo, ainda há muito por 

fazer para que a população de Odemira possa usufruir dos mesmos cuidados de saúde que uma 

pessoa num meio urbano usufrui. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Existem algumas extensões de saúde que não apresentam as melhores condições para 

trabalhar, tais como a de Vila Nova de Milfontes que estruturalmente não tem condições para 

servir uma população de 4258 mil habitantes. ------------------------------------------------------------  

 --------- Mas porque os cuidados de saúde não se fazem só com bons edifícios, a vinda de mais 

profissionais de saúde para o concelho é algo que devemos exigir. Os profissionais de saúde, 

estão há largos anos em número insuficiente, tendo em conta o envelhecimento da população e 

dimensão do concelho de Odemira, essa falta torna-se cada vez mais evidente. ---------------------  

 --------- Depois da vinda dos 5 médicos cubanos, reformaram-se dois médicos os quais não 

foram substituídos e por isso temos novamente muitos utentes sem médico de família. Este 

facto leva-nos a voltar à situação anterior, que é a gritante falta de médicos. Há enfermeiros que 

se reformaram que não foram substituídos e perspectiva-se que se reformem mais nos próximos 

meses. Os administrativos também são muito poucos, e no último ano têm feito um enorme 

esforço para dar cobertura a todas as extensões de saúde e urgência (trabalham em vários sítios 

e andam a saltar de extensão em extensão). O mesmo se passa com a antiga categoria de 

auxiliares de acção médica (actuais agentes operacionais). Há já larguíssimos meses que não há 
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telefonista no edifício do Centro de Saúde, o que se tem revelado um transtorno enorme para a 

população pois é extremamente difícil ligar quer seja para marcar consultas, quer seja para falar 

com um profissional ou para qualquer outro fim.  --------------------------------------------------------  

 ---------- As más condições das estradas e a elevada distância a que ficam os Hospitais mais 

próximos (cerca de 70 km para o HLA, e cerca de 100km para o CHBA) são preocupantes e 

dificultam muito o acesso da população aos cuidados hospitalares.  ----------------------------------  

 ---------- Entretanto, julgamos que melhorar as acessibilidades já seria uma melhoria 

significativa no acesso aos cuidados hospitalares pois assim diminuía o tempo da viagem até 

aos hospitais. Julgamos também que seria importante existirem consultas de pediatria no 

edifício do Centro de Saúde e um reforço no atendimento ao doente mental, nomeadamente 

com apoio de profissionais de enfermagem especializados na área. -----------------------------------  

 ---------- A inactividade do apoio de consulta através da Telemedicina é também uma situação 

preocupante que gostaríamos de ver recuperado. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Não podemos ainda esquecer uma outra questão que já é bastante antiga mas que 

continua actual: o facto da morgue municipal ter um horário que não permite dar resposta a 

todas as necessidades, obrigando a que no caso de falecimento de um indivíduo, tenham de ser 

mobilizados recursos para acompanhar o corpo até á morgue do HLA tais como, dois 

bombeiros e uma patrulha da GNR que ficam a fazer imensa falta no concelho. --------------------  

 ---------- Assembleia Municipal de Odemira, 25 de Fevereiro 2011, pavilhão da JF de Colos-----  

 ---------- A ser aprovada, esta moção deverá ser enviada para: -----------------------------------------  

 ---------- • Ministério da Saúde; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Instituto Nacional de Emergência Médica; ----------------------------------------------------  

 ---------- • Município de Odemira; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Santa Casa da Misericórdia de Odemira; ------------------------------------------------------  

 ---------- • Administração Regional de Saúde do Alentejo; ----------------------------------------------  
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 --------- • Governo Civil do Distrito de Beja; -------------------------------------------------------------  

 --------- • Centro de Saúde de Odemira; -------------------------------------------------------------------  

 --------- • Bombeiros Voluntários de Odemira; -----------------------------------------------------------  

 --------- • Bombeiros Voluntários de V. N. de Milfontes.” ---------------------------------------------  

 --------- Esta Moção recebeu o contributo do senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta 

de Freguesia de Santa Maria, que solicitou que fosse acrescentado o reforço do atendimento ao 

doente mental e a recuperação da Telemedicina. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------- “Aos 24 dias do mês de Fevereiro de 2011, pelas 21 horas, na sede da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, realizou-se uma reunião com a presença do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur, dos Presidentes das Juntas de Freguesia e 

Comissões de Pescadores do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, da ANPLED – 

Associação Nacional dos Pescadores Lúdicos e Desportivos e da Comissão de Pescadores e 

População da Costa Portuguesa, tendo como único ponto da ordem de trabalhos: ------------------  

 --------- - Medidas a tomar contra a publicação do POPNSACV e entrada em vigor da referida 

legislação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Verificada a intervenção de todas as entidades presentes, conclui-se pela aprovação 

por unanimidade dos seguintes pontos: --------------------------------------------------------------------  

 --------- - 1º Solidarizarem-se e apoiarem incondicionalmente a “Tomada de Posição Conjunta 

dos Presidentes das Câmaras Municipais de Aljezur, Odemira, Sines e Vila do Bispo”, decidida 

em reunião em Aljezur em 28 de Janeiro do ano em curso; ---------------------------------------------  

 --------- - 2º Solidarizarem-se e apoiarem incondicionalmente a deliberação da Câmara 

Municipal de Odemira tomada por unanimidade na Reunião Ordinária realizada no dia 17 de 
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Fevereiro de 2011, “…contestar o POPNSACV pela via judicial”; ------------------------------------  

 ---------- - 3º Só reconhecem como legítimos representantes das populações os Autarcas do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 4º Consideram que o POPNSACV é desprezível e desertificante para com as 

populações; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 5º Não compreendem como em tão pouco tempo, o Senhor Primeiro Ministro e a 

Ministra do Ambiente esqueceram os compromissos assumidos; --------------------------------------  

 ---------- - 6º Agendar para 14 de Maio de 2011, às 15 horas uma concentração seguida de 

manifestação em Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a reunião eram zero horas e 

15 minutos do dia 25 de Fevereiro de 2011. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- À Moção, se for aprovada, deverá anexar-se os documentos referidos nos pontos 1 e 2 

e ser enviada: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- - Grupos Parlamentares da Assembleia da República; ----------------------------------------  

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

 ---------- - Ministra do Ambiente; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Órgãos de comunicação social” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor António Carlos Ventura, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Luís que, depois de saudar os presentes, lamentou que, apesar das eleições presidenciais terem 

decorrido há um mês, ainda continuassem a existir pendões e propaganda política afixada no 

concelho de Odemira, designadamente na sua freguesia. ------------------------------------------------  

 ------- Quanto ao IC4 - Itinerário Complementar considerou que a freguesia de São Luís seria 

prejudicada porque, para além do traçado não passar perto daquela localidade, também não 

seria melhorada a estrada nacional número cento e vinte entre Odemira e o Cercal. ----------------  
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 --------- Interveio o senhor João Quaresma que relembrou que as intervenções registadas e as 

preocupações apresentadas tinham origem no mesmo factor, a falta de divisa monetária que foi 

omissa ao longo de décadas pelas classes governantes. -------------------------------------------------  

 ------ Relembrou ainda que todo o dinheiro vindo da União Europeia, aceite com grande júbilo 

para melhorar a estrutura produtiva de Portugal, foi gasto. Disse ainda que para Portugal 

receber aquela verba teve de se endividar e, no momento, estavam na fase de “pagamento dessa 

factura”. Referiu ainda que a economia portuguesa esteve em expansão enquanto gastava o 

dinheiro emprestado e actualmente estava em contracção, afectando por esse motivo muitos 

sectores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que felicitou os Presidentes das Câmaras 

Municipais de Odemira, Aljezur, Sines e Vila do Bispo pela posição conjuntas tomada em 

relação ao Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 

Enalteceu a coragem daqueles Municípios (a maioria da mesma força política que estava no 

governo) de estarem a contrariar posições tomadas superiormente, exigindo inclusivamente a 

demissão do senhor Secretário de Estado e da Senhora Ministra do Ambiente e do 

Ordenamento do Território. Relembrou ainda que o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Odemira sempre referiu que em primeiro lugar estaria o concelho de Odemira, pelo que 

considerou que ainda existiam pessoas que estavam na política com iniciativa própria, 

frontalidade e coragem. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Felicitou também a tomada de posição do Executivo Municipal de Odemira traduzida na 

Moção sobre o Novo Mapa Judiciário, considerando que representava o respeito que a 

Autarquia tinha em relação às recomendações da própria Assembleia Municipal. ------------------  

 ------ Por último, regozijou-se pelo facto de se terem iniciado as obras de reparação da ponte 

sobre o rio Mira, em Odemira, com a consequente construção da ponte provisória. Referiu 

ainda que apesar de se prever que aquelas obras viessem a condicionar o trânsito em Odemira, 
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considerava que se tratava de um investimento de extrema importância e urgência para a 

população. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a obra referente 

à estrada de Bicos para Colos estava adjudicada, faltando apenas algumas formalidades ao nível 

do contrato. Considerou ainda que se tratava de uma obra importante que encurtava a distância 

entre as duas freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Relativamente à intervenção sobre os Agrupamentos de Escolas informou que a posição 

da Câmara Municipal era a mesma e estava explanada na acta da última sessão daquele órgão, 

ou seja, qualquer decisão que fosse tomada no âmbito da verticalização deveria centrar-se nas 

ofertas públicas de ensino secundário existente, no momento, no concelho de Odemira. ----------    

 ------- Referiu ainda que iria verificar junto dos serviços a questão dos passeios de acesso à 

Unidade de Cuidados Continuados de Odemira e as condições do Skate Parque. -------------------  

 ------- Relativamente à taxa referente ao abastecimento de água, relembrou que havia um cartão 

social aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal que permitia um 

desconto social de trinta por cento. -------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último disse que o Executivo Municipal estava a insistir junto do Infarmed a abertura 

do concurso da nova farmácia em Colos. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente a senhora Presidente da Assembleia colocou à apreciação e deliberação 

as Moções anteriormente apresentadas: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Moção sobre “Encerramento de Farmácias no Interior do Concelho”: 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, 

onze 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 
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“Odemira no Bom Caminho”, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

Assembleia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) Moção sobre “Des’ Aproximar Odemira” : -----------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Amaro Figueira que referiu que ainda não havia qualquer 

informação relativamente à alternativa definitiva do IC4, pelo que, nesse sentido, perguntou se 

aquela Moção era contra todas as alternativas apresentadas. -------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Dário Guerreio que informou que a Moção era referente à proposta 

base. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Manuel Coelho que considerou que aquela Moção também reflectia 

o descontentamento relativamente à promessa efectuada pelo senhor Secretário de Estado em 

Odemira, aquando do debate daquela questão. ------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Vereador Ricardo Cardoso que relembrou que existia uma proposta 

antiga para o traçado do IC4 que estava incluída no Plano Rodoviário dois mil, que tinha sido 

chumbada por questões ambientais. Referiu ainda que actualmente não era proposta construção 

de um Itinerário Complementar e, bem assim informou que o estudo em causa continha uma 

proposta base de rede final com duas alternativas. -------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que informou que estava em discussão 

uma proposta base com duas alternativas, não se encontrando definida a proposta definitiva. 

Informou ainda que a proposta de IC4 tinha desaparecido por completo, no entanto, tinha 

havido um compromisso assumido pelo governo que as Autarquias iriam ser chamadas a 

pronunciar-se sobre as propostas que surgissem. ---------------------------------------------------------  

 ------ Por último, considerou que a proposta base era a que melhor servia o concelho de 

Odemira, no entanto relembrou que a decisão final era sempre do Governo. ------------------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que não tinha 

havido qualquer reunião com os Autarcas relativamente àquela matéria. Informou ainda que o 
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que estava em discussão era um estudo de avaliação ambiental estratégica. Disse também que a 

solução oriunda daquele estudo iria integrar o Plano Rodoviário Nacional, pelo que ainda 

haveria um longo caminho a percorrer. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

membros da Assembleia; -------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- c) Moção sobre “Saudação ao Centenário do 8 de Março – Dia Internacional da 

Mulher” : Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da Moção em epígrafe, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezasseis 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, três abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom 

Caminho”, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia; ------------------------  

 ---------- d) Moção sobre “Por uma Reforma Administrativa Coerente – Pela 

Regionalização!”: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que em relação a dicotomia “Descentralização ou 

Centralização”, referiu que algumas pessoas defendiam que Portugal era um país demasiado 

pequeno para existirem divisões, facto com o qual não concordava. Referiu ainda que estava 

provado que quanto mais centralizado fosse o Estado mais corrupto se tornava, relembrando 

que geralmente a centralização advinha de uma ânsia de poder e de controlo. Disse também que 

quanto mais afastado estava o poder, maior era a discrepância entre as decisões e a realidade no 

terreno, o que por vezes gerava uma séria de situações problemáticas. -------------------------------  
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 --------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção em epígrafe, a qual 

foi aprovada por maioria, com dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

onze 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, oito votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e oito 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e três 

membros da Assembleia; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Teotónio, que informou que se tinha abstido na votação das Moções apresentadas pelo eleito 

pelo Bloco de Esquerda porque não concordava integralmente com o conteúdo de ambas. -------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que apresentou a Declaração de Voto que 

seguidamente se transcreve: “A bancada do PS da Assembleia Municipal não pode votar a 

favor desta Moção porque esta menciona decisões que ninguém decidiu. ----------------------------  

 ------ Somos obviamente a favor de uma reforma administrativa baseada numa regionalização. -  

Somos obviamente a favor de uma descentralização do poder central para as regiões e 

autarquias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Não podemos contudo votar a favor de uma Moção que dá como adquirida a extinção de 

freguesias quando não existe nenhuma decisão concreta, nem sobre os municípios, nem sobre o 

concelho de Odemira.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que apresentou a seguinte Declaração de Voto: “A matéria está a ser 

debatida em sede própria pelas Juntas de Freguesia. Qualquer coisa que digam além do que 

temos vindo a discutir ao nível da ANAFRE é prematura”. --------------------------------------------  

 --------- e) Moção sobre “Saúde em Odemira”: Não havendo qualquer intervenção, procedeu-
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se à votação da Moção em epígrafe, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezanove votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, onze votos a favor dos membros eleitos 

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

“Odemira no Bom Caminho” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia; -----------------------------------   

 ---------- f) Moção sobre “a publicação do Plano de Ordenamento do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que considerou que cada membro deveria 

individualmente se assim o entendesse subscrever a Moção em causa, não sendo por isso 

necessário subvertê-la à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Manuel Amaro Figueira que referiu que concordava com a anterior 

intervenção. Referiu ainda que tinha conhecimento de declarações públicas produzidas pelo 

senhor Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur que o tinham desagradado 

consideravelmente. Pelo que, nesse sentido, tinha algumas dificuldades em votar aquela 

Moção.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, relembrou que o Parque Natural estava estabelecido nas áreas com a então 

concordância dos Municípios. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que informou que a reunião de onde resultou aquela Moção tinha sido 

solicitada pelas Comissões e Associações de Pescadores da Pesca Desportiva e Lúdica. Disse 

ainda que o senhor Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur tinha participado na 

discussão, porque também conhecia o processo desde a criação das áreas de paisagem 

protegida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, disse que a ideia principal daquela reunião baseava-se no apoio incondicional 

aos quatro Presidentes das Câmaras Municipais no tratamento daquele processo. ------------------  
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 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que no tratamento 

do processo relativamente à elaboração do Plano de Ordenamento do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, designadamente nos fóruns políticos onde tinha 

participado, não tinha havido qualquer evolução e por esse motivo os quatro Autarcas tinham 

decidido tomar aquela posição. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Considerou ainda que um Plano Especial deveria definir um conjunto de regras e valores 

que tinham em vista regulamentar matérias específicas (no presente caso o Ambiente). 

Considerou também que esse Plano deveria graduar os valores naturais existentes na zona e os 

seus usos e não poderia ser tão específico ao ponto de interferir nas competências municipais. 

Referiu ainda que no Plano não concordavam entre outros aspectos, com os referentes à 

edificabilidade ou em questões relacionadas com a actividade agrícola e, bem assim, com o 

facto de não ter sido efectuado qualquer estudo científico que sustentasse as exigências 

pretendidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

estavam presentes trinta e um membros da Assembleia. ------------------------------------------------  

 --------- Tendo em conta que as alíneas a) e b) constantes neste ponto da Ordem de Trabalhos 

já tinham sido debatidas em termos gerais nas intervenções havidas e nas Moções apresentadas, 

a senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou então em consideração a alínea c) 

referente à “Moção sobre o Mapa Judiciário – Comarca Piloto do Litoral Alentejano - 



-34- 
25-02-2011 

Avaliação do Funcionamento no Período Experimental”, cujo documento ficará arquivado no 

Maço de documentos da presente sessão. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que referiu que o Novo Mapa Judiciário, tal como 

outras propostas do Poder Central visavam sempre, teoricamente, a melhoria dos serviços, no 

entanto, na prática isso não se verificava. Relembrou ainda que a lei anterior contemplava a 

flexibilidade de eventuais ajustes dos serviços judiciais às populações, em conceitos de 

proximidade, porém considerava que as alterações em causa tinham apenas por objectivo uma 

economia de meios e não qualquer tipo de melhoramento. ---------------------------------------------  

 ------- Por último, citou um dos parágrafos da Declaração de Voto contra do Partido Comunista 

Português, aquando da votação daquela proposta de lei na Assembleia da República que 

espelhava aquela ideia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções sobre aquela Moção, a Assembleia Municipal 

deliberou, por consenso, se solidarizar com o texto da mesma. ----------------------------------------  

 ---------- A senhora Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrado este ponto da 

Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente 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. ---------------------------------  

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



-35- 
25-02-2011 

Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um de Dezembro do ano transacto a 

trinta e um de Janeiro 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: SEGUNDA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – DOIS MIL E ONZE: 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, PRIMEIRA REVISÃO AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA, SEGUNDA ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL (PAM) E PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTO (PPI): Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo 

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

 --------- “4 - ASSUNTO N.º 0100-2011 - 2ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2011: -----------  

 --------- •1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA  -------------------------------------------  

 --------- •1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA -------------------------------------------  

 --------- •2ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL (PAM)  -------------  

 --------- •1ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) --------------  

 --------- Foi presente a informação nº. 2011-83-PGO, datada de 15/02/2011, da Divisão 

Financeira e de Aprovisionamento, a apresentar a 2ª. Modificação Orçamental relativa ao ano 

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

(POCAL), consistindo na 1ª. Revisão ao Orçamento da Receita, 1ª. Revisão ao Orçamento da 

Despesa, 2ª. Alteração ao Plano de Actividades Municipais (PAM) e 1ª. Revisão ao Plano 

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

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

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

 --------- Diminuições/anulações: € 1.000,00 (Mil euros); -----------------------------------------------  
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 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: € 334.550,00 (Trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e 

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

 ---------- Diminuições/anulações: € 334.550,00 (Trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e 

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

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil euros); --------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: € 393.000,00 (Trezentos e noventa e três mil euros); -----------------  

 ---------- Diminuições/anulações: € 401.000,00 (Quatrocentos e um mil euros). --------------------  

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

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

propostos, e remeter à Assembleia Municipal para deliberação, com os votos a favor dos eleitos 

pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária.” ------  

 ---------- Interveio o senhor João Quaresma que perguntou a que distância estava o Município 

de Odemira da sua capacidade máxima de endividamento e se fosse reduzida como previam 

efectuar no futuro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham, actualmente, cerca 

de treze milhões de euros de dívida utilizada e cerca de dezanove milhões de capacidade 

calculada. Informou ainda que algumas despesas não contavam para o endividamento, pelo que 

a actual capacidade de endividamento do Município de Odemira era de cerca de cinquenta por 

cento. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Referiu ainda que a actual capacidade de endividamento do Município se tivesse de ser 

utilizada, seria no âmbito e no exclusivo objectivo de complementar as candidaturas aos 

quadros comunitários, porque também não podiam onerar mais a despesa. --------------------------  
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 ------  Por último, disse que estava a ser equacionada pelo Governo a contratação de uma linha 

de crédito com o Banco Europeu de Investimentos, no sentido financiar a parte não 

comparticipada das candidaturas. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Quaresma que perguntou sobre as condições da taxa de juro 

que seria aplicada aquela linha de crédito. -----------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a taxa de juro 

seria na ordem dos três, vírgula seis por cento, embora se previsse uma subida para os três, 

vírgula nove por cento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos 

membros eleitos pela Coligação “Odemira no Bom Caminho” e uma abstenção do eleito pelo 

Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal. -  

 --------- Ponto três: ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL AO PLANO 

REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO – RECTIFICAÇÃO 

DOS ARTIGOS VINTE SETE E CINQUENTA E NOVE: Foi presente a proposta que 

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

sessão: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “2 - ASSUNTO N.º 0094-2011 - ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

AO PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALENTEJO - 

RECTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS 27º E 59º --------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente a informação n.º 13/2011, datada de 09/02/2011, proveniente da Divisão 

de Operações Urbanísticas e Licenciamento de Actividades, a informar relativamente às 
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seguintes considerações: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.Em face da deliberação de Câmara de 2011/01/26 de retirar o assunto em epígrafe 

para melhor apreciação; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.Em 2011/01/07, for prestada informação técnica pela DOPO (Inf. Nº 16/2011) na 

qual se apresentava a fundamentação para a rectificação Art.ºs 27º e 59º do Regulamento do 

PDM; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.A alteração por adaptação do PDM de Odemira, por determinação do PROTA foi 

aprovada pela Câmara Municipal em 2010/10/21 e pela Assembleia Municipal em 2010/11/26 

e, publicado no Diário da República em 2010/12/12, através do Aviso nº 26665/2010; ------------  

 ---------- 4.A acima referida alteração contém, por lapso, duas incorrecções; ------------------------  

 ---------- 5.Na realidade, existem três incorrecções que deverão ser corrigidas sob pena de o 

PDM se tornar mais restritivo que o PROTA e de contrariar a legislação em vigor; ----------------  

 ---------- 6.Deste modo, urge rectificar a redacção do nº 2 e da alínea a) do nº 3, ambos do Art.º 

27º do Regulamento do PDM, nos seguintes aspectos: --------------------------------------------------  

 ---------- 6.1 No nº 2, onde se encontra referido “Nos Empreendimentos Turísticos Isolados são 

admitidos os seguintes tipos de empreendimentos turísticos: Estabelecimentos Hoteleiros 

associados a temáticas específicas (saúde, desporto, actividades cinegéticas, da natureza, 

educativas, culturais, sociais, etc.), Empreendimentos de Turismo em Espaço Rural, 

Empreendimentos de turismo de habitação, Parques de Campismo e de Caravanismo e 

empreendimentos de turismo da natureza nas tipologias previstas no presente artigo”, deverá 

ser retirada a referência aos Parques de Campismo e Caravanismo, os quais já se encontravam 

regulamentados no Art.º 28º: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6.1.1. A inclusão dos Parques de Campismo e Caravanismo na redacção do nº 2 do 

Art.º 27º decorreu, por lapso, da total transcrição do ponto i) da alínea a) da norma 179 do 

PROTA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- 6.2. Na alínea a) do nº 3, foi referido que a instalação dos Empreendimentos Turísticos 

deverão “incidir sobre ou em complemento de edifícios existentes”, quando deveria referir 

incidir sobre ou em complemento de edifícios existentes, no caso de empreendimentos 

turísticos em espaço rural, com excepção dos hotéis rurais; --------------------------------------------  

 --------- 6.2.1. Efectivamente, nas Normas Orientadoras e de Natureza Operacional definidas 

no PROTA, nomeadamente na norma 179 – Formas de implementação dos novos 

empreendimentos turísticos em solo rural, não se encontra referenciada nenhuma 

obrigatoriedade de estes empreendimentos “incidirem sobre ou em complemento de edifícios 

existentes”; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 6.2.2. Essa obrigatoriedade apenas se encontra referida no nº 2 do Art.º 18º do 

Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 228/2009 

(RJIEFET), de 14 de Setembro (Noção de empreendimentos no espaço rural); ---------------------  

 --------- 6.2.3. Deste modo, a ser mantida a obrigatoriedade expressa na alteração por 

adaptação do PDM de Odemira publicado no Diário da República em 2010/12/12, através do 

Aviso nº 26665/2010, será em grande parte inviabilizada a construção de novos 

Empreendimentos Turísticos referidos nas alíneas a) a d) do nº 1 do Art.º 4º do (RJIEFET). -----  

 --------- 7.Importa, igualmente proceder à rectificação do nº 1 do Art.º 59º do Regulamento do 

PDM: --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 7.1. No nº 1 onde se encontra referido “Nos Espaços Agro-Silvo-Pastoris de Categoria 

I a edificabilidade rege-se pelo disposto no Artigo 56º do presente Regulamento, referente aos 

Espaços Agrícolas e, nos de Categoria II pode ser autorizada a transformação do uso do solo 

relativa à construção destinada a habitação, pequeno comércio, edificações de apoio à 

actividade agrícola, agro-pecuária e florestal e empreendimentos industriais e turísticos, de 

acordo com os condicionamentos previstos no artigo 56.º do presente Regulamento e, quanto 

ao pequeno comércio, edificações de actividade agrícola, agro-pecuária e florestal e 
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empreendimentos industriais, nas seguintes condições:” deverá ser retirada a referência a 

pequeno comércio, edificações de apoio à actividade agrícola e florestal e empreendimentos 

industriais, uma vez que estes se encontram regulamentados nas alíneas a), b) e c) do acima 

referido ponto 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7.1.1. Efectivamente, remetem-se os condicionamentos da edificabilidade para o 

pequeno comércio, edificações de apoio à actividade agrícola e florestal e empreendimentos 

industriais para o previsto no Art.º 56º do Regulamento, quando o próprio Art.º 59º já 

estabelece os condicionamentos para estes usos. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fundamentar estas rectificações no facto o PROTA só nos deixar ajustar a ele e não 

introduzir novas regras e limitações. Assim só se pode manter as limitações da alínea a) quanto 

às unidades de turismo em espaço rural a que eram aplicáveis, na altura em que o PDM entrou 

em vigor; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A republicação em Diário da República dos artigos 27º e 59º com as devidas 

alterações: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 27º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Empreendimentos Turísticos ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – A inserção territorial dos novos empreendimentos turísticos poderá adoptar as 

seguintes formas de implementação: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Em solo rural: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- i) Empreendimentos Turísticos Isolados; --------------------------------------------------------  

 ---------- ii) Núcleos de Desenvolvimento Turístico. -----------------------------------------------------  

 ---------- b) Em solo urbano:----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- i) Empreendimentos Turísticos em perímetros urbanos; --------------------------------------  

 ---------- ii) Empreendimentos Turísticos em Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer. ---------------  
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 --------- 2 – Nos Empreendimentos Turísticos Isolados são admitidos os seguintes tipos de 

empreendimentos turísticos: Estabelecimentos Hoteleiros associados a temáticas específicas 

(saúde, desporto, actividades cinegéticas, da natureza, educativas, culturais, sociais, etc.), 

Empreendimentos de Turismo em Espaço Rural, Empreendimentos de turismo de habitação e 

empreendimentos de turismo da natureza nas tipologias previstas no presente artigo. -------------  

 --------- 3 - A instalação dos empreendimentos previstos no número anterior deve obedecer aos 

seguintes requisitos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- a) Incidir sobre ou em complemento de edifícios existentes, no caso de 

empreendimentos de turismo em espaço rural, com excepção dos hotéis rurais; --------------------  

 --------- b) Respeitar o índice de utilização bruto de 0,04; ----------------------------------------------  

 --------- c) Respeitar a capacidade máxima de 200 camas; ---------------------------------------------  

 --------- d) Cumprir o disposto no Decreto-Lei nº 39/2008, de 7 de Março, na actual redacção; -  

 --------- e) Incluir edifícios com, no máximo, dois pisos acima da cota de soleira, desde que 

convenientemente adaptados à morfologia do terreno, e/ou a volumetria não cause impacto 

visual negativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- f) Prever um índice de impermeabilização do solo máximo de 0,2, excepto nos 

empreendimentos de turismo no espaço rural, nas modalidades de casas de campo e agro-

turismo e nos empreendimentos de turismo de habitação; ----------------------------------------------  

 --------- g) Cumprir as limitações relativas à ocupação da orla costeira. -----------------------------  

 --------- 4 – Os Núcleos de Desenvolvimento Turístico integram empreendimentos turísticos e 

equipamentos de animação turística, bem como outros equipamentos e actividades compatíveis 

com o estatuto de solo rural, devendo a sua instalação obedecer ao disposto nos instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 5 – Nos perímetros urbanos são admitidos todos os tipos de empreendimentos 

turísticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 6 – Os empreendimentos turísticos em Núcleos Urbanos de Turismo e Lazer que 

correspondem ao Almograve, Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar estão dependentes 

da elaboração obrigatória de Plano de Urbanização ou de Plano de Pormenor e devem cumprir 

os seguintes critérios de inserção territorial, integração paisagística, qualidade urbanística e 

ambiental: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) A solução de ocupação do solo deve promover a concentração da edificação e das 

áreas impermeabilizadas; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) As soluções arquitectónicas devem ser adequadas ao clima e valorizadoras da 

paisagem urbana e da identidade urbana e regional, com adequada inserção na morfologia 

urbana;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) As soluções arquitectónicas devem valorizar o património cultural e ou histórico do 

núcleo urbano e da envolvente. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 59º --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Edificabilidade --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Nos Espaços Agro-Silvo-Pastoris de Categoria I a edificabilidade rege-se pelo 

disposto no Artigo 56º do presente Regulamento, referente aos Espaços Agrícolas e, nos de 

Categoria II pode ser autorizada a transformação do uso do solo relativa à construção destinada 

a habitação e empreendimentos turísticos, de acordo com os condicionamentos previstos no 

artigo 56.º do presente Regulamento e, quanto ao pequeno comércio, edificações de actividade 

agrícola, agro-pecuária e florestal e empreendimentos industriais, nas seguintes condições: ------  

 ---------- a) Pequeno Comércio: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Índice de Utilização Bruto: 0,002, com o mínimo de 100 m²; ------------------------------  

 ---------- • Número máximo de pisos: 1; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Edificações de Apoio à Actividade Agrícola, Agro-Pecuária e Florestal  ---------------  

 ---------- • Índice de Utilização Bruto: 0,002; --------------------------------------------------------------  
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 --------- • Cércea máxima: 6,50 m exceptuando-se instalações tecnicamente justificadas. --------  

 --------- c) Indústria: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Tratar-se de actividades que pelo seu sistema de produção estejam relacionadas 

directamente com a localização da matéria-prima; -------------------------------------------------------  

 --------- i) Cumprimento do disposto no Decreto-Lei nº 69/2003 de 10 de Abril; ------------------  

 --------- ii) Índice de Utilização Bruto: 0,25; -------------------------------------------------------------  

 --------- iii) Cércea máxima: 6,50 m exceptuando-se instalações tecnicamente justificadas. ------  

 --------- 2 - As construções ou conjuntos autorizados nos Espaços Agro-Silvo-Pastoris terão de 

ser autónomos no que se refere a infraestruturas de abastecimento de água e saneamento. --------  

 --------- 3 - As construções devem enquadrar-se na Arquitectura tradicional da região, ficando 

sujeitas a critérios de qualidade arquitectónica ao nível da traça proposta, dos cromatismos e 

materiais utilizados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 4 - Por razões ecológicas ou de impacto paisagístico, a Câmara poderá condicionar a 

viabilidade das operações de transformação do uso do solo que ocorrerem, nas áreas de que 

trata o presente artigo, bem como a sua localização, à prévia associação de proprietários 

confinantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se para aprovação nos termos propostos e, que se remeta à Assembleia 

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

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

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

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

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

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

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

a favor do eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da 
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Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quatro: PROPOSTA DE ANULAÇÃO DA ADESÃO AO CEBAL (CENTRO 

DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO BAIXO ALENTEJO E 

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

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0097-2011 - PROPOSTA DE ANULAÇÃO DA ADESÃO AO 

CEBAL (CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E AGRO-ALIMENTAR DO BAIXO 

ALENTEJO E LITORAL) -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 123, datada de 09 de Fevereiro de 2011 proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Económico, a informar que o Município de Odemira deliberou 

por unanimidade, em reunião de câmara de 08/03/2007, aderir ao CEBAL (Centro de 

Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral) pois considerou que esta 

associação surgia como uma oportunidade que importava integrar, também pela necessidade de 

contribuir para a sua viabilização, mas, fundamentalmente, pela resposta que representava a 

necessidades fundamentais das empresas do concelho no que concerne à investigação cientifica 

para desenvolvimento de novos processos e produtos. Após quatro anos de parceria, verificou-

se que, embora tenham sido efectuados esforços reconhecidos, no sentido de uma aproximação 

efectiva do Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral 

junto das empresas do concelho de Odemira, não foram alcançados os resultados esperados 

pelo Município de Odemira aquando da adesão a esta associação. Atendendo ao atrás exposto, 

propõe-se nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 6 dos estatutos da associação CEBAL, que a 

Câmara Municipal delibere no sentido de anular a adesão ao Centro de Biotecnologia Agrícola 

e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral e que remeta o assunto à Assembleia Municipal 

para posterior aprovação.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos”. -------------------------------------------------  
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 --------- 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, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, três 

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

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

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

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

 --------- Ponto cinco: PROPOSTA DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E 

A ASSOCIAÇÃO QUALIFICA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo 

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

 --------- “5 - ASSUNTO N.º 0098-2011 - PROPOSTA DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO QUALIFICA ---------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente a informação n.º 08, datada de 04 de Janeiro de 2011, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Económico a informar que a certificação/valorização dos 

produtos regionais é um instrumento importante e eficaz para criar economias de escala e 

enriquecer e diversificar o cabaz de produtos de qualidade, ainda não reconhecidos e 

certificados como tal. O processo de certificação é uma mais-valia para o produto em si, para a 

segurança alimentar dos consumidores e um estímulo para os produtores comercializarem 

produtos para um público cada vez mais fidelizado e exigente. Atendendo às especificidades do 

território, elevado número de produtos produzidos em pequena escala, dispersos no território, 

com pouca visibilidade, urge encontrar vias para a valorização dos produtos regionais com 

maior tipicidade e potencialidades existentes no concelho de Odemira de forma promover o seu 

conhecimento, valorizando a sua função económica e a sua dimensão social e cultural. Esta 

valorização deverá passar pela concretização de um conjunto de acções integradas e 

complementares entre si que se podem agrupar da seguinte forma: organização da oferta, 
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estímulo da transformação local dos produtos, promoção da aproximação ao mercado e 

comunicação e promoção. Neste tipo de processos, as associações são actores chave no 

dinamismo, na diversificação dos processos de comercialização, na melhoria da articulação e 

trabalho em parceria entre as diferentes entidades empenhadas na valorização dos seus produtos 

regionais. Para aderir a esta associação os municípios deverão pagar uma jóia de adesão fixa de 

5.130,00 €) e uma quota anual fixada consoante o nº de eleitores (para o município de Odemira 

a quota anual terá o valor de 1.785,00 €) nos termos do ponto 4 da acta da Assembleia Geral de 

17 de Dezembro de 2010 realizada pela Associação Nacional de Municípios e de Produtores 

para a Valorização e Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses - QUALIFICA.  ------  

 ---------- Atendendo ao atrás exposto, propõe-se nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 

11 de Janeiro, que a Câmara Municipal delibere no sentido de formalizar a adesão à Associação 

“QUALIFICA” e que remeta o assunto à Assembleia Municipal para posterior aprovação.-------  

 ---------- Propõe-se aprovação nos termos propostos e remessa à Assembleia Municipal para 

apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia Municipal. -----  

 ---------- Ponto seis: PROPOSTA N.º 2/2011P – REVISÃO DO PLANO DE 

ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 
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VICENTINA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e cujo documento ficará 

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

 --------- “5 - ASSUNTO N.º 0103-2011 - PROPOSTA N.º2/2011 P - "NOVO PLANO" DO 

PNSACV É IRREALISTA! ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente a Proposta N.º 2/2011 P, datada de 16/02/2011, proveniente do Gabinete 

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

 --------- “PROPOSTA Nº. 2/2011 P -“Novo Plano” do PNSACV é Irrealista! ----------------------  

 ---------  “Novo Plano” do PNSACV é Irrealista! --------------------------------------------------------  

 --------- Sem prejuízo das tomadas de posição conjuntas, sobeja e publicamente conhecidas, 

dos Presidentes das Câmaras Municipais de Odemira, Aljezur, Sines e Vila do Bispo, importa 

tomar e tornar pública uma posição oficial da Câmara Municipal de Odemira quanto a esta 

matéria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Desde logo, não podemos deixar de nos manifestar indignados com a aprovação do 

“novo POPNSACV” aprovado em Conselho de Ministros de 27 de Janeiro de 2011, publicado 

em DR através da RCM nº 11-B/2011 de 4 de Fevereiro, pois contrariamente ao que lhe havia 

sido prometido pela Srª Ministra do Ambiente Dulce Pássaro aquando da abertura oficial da 

FACECO 2010 em S.Teotónio, em que se afirmou muito receptiva a “procurar uma maior 

concertação com os Municípios da área do Parque Natural após as conclusões da Discussão 

Pública”, a versão final não é mais que uma grande desilusão, ignorando tudo e todos, fazendo 

transparecer que todo o trabalho de tentativa de concertação com as Autarquias e Associações 

Locais realizado desde 2008, mais não foi que uma encenação, agravando de forma 

preocupante a compreensão e os efeitos práticos do Plano.  --------------------------------------------  

 --------- Discussão Pública Ignorada pelo ICNB ---------------------------------------------------------  

 --------- A versão final foi aprovada à revelia dos Autarcas da região, desconhecendo-se quais 

os resultados da Discussão Pública do documento que recebeu cerca de 400 participações, 
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mostrando desta forma um completo desrespeito pelas Autarquias Locais, pelas populações e 

associações locais e pelo Conselho Estratégico do Parque Natural que havia reprovado a 

proposta de Revisão do Plano, condicionando assim de forma preocupante o futuro da região. 

Recorde-se que o período de discussão pública do plano, que terminou a 30 de Abril, foi 

marcado por forte contestação tanto das autarquias abrangidas, no Alentejo – Odemira e Sines, 

como no Algarve – Vila do Bispo e Aljezur. Igualmente as associações dos sectores do turismo, 

da pesca e agricultura se manifestaram contra as propostas do Instituto de Conservação da 

Natureza e Biodiversidade (ICNB). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um Plano sem compromissos de Investimento e Gestão -------------------------------------  

 ---------- Sempre fomos da opinião que a revisão do Plano do Parque Natural deveria ser 

acompanhada de um verdadeiro Plano de Investimentos e de Gestão, envolvendo todos os 

actores locais, em particular as autarquias. Porém, constata-se o contrário, e a título de exemplo 

mostra-se o programa POLIS do Litoral Sudoeste, um dos instrumentos que marcaram a 

discussão do novo Plano do Parque Natural, e que não tem assegurado o financiamento 

contratado entre as Autarquias, o Estado e o QREN, sendo que este último deveria ter 

majoração no financiamento comunitário por se tratar de uma zona de baixa densidade e área 

protegida. A verdade é que nem o financiamento do QREN a taxas normais se mostra 

assegurado, estando em risco a execução do Plano de Investimentos do Polis apresentado na 

Arrifana em 2009 pelo próprio Primeiro-Ministro José Sócrates. --------------------------------------  

 ---------- A opinião dos Autarcas foi sempre unânime; O Plano do Parque Natural deve estar 

associado a um Plano de Investimentos e Gestão, com um novo nível de infra-estruturas e 

equipamentos públicos, de qualificação do território e das actividades económicas, o que 

continua a ser esquecido neste Plano. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um Plano com mais de 850 normas  -------------------------------------------------------------  

 ---------- A versão final agora aprovada, ignora praticamente todas as 39 propostas apresentadas 
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em sede de concertação e discussão pública pelo Município de Odemira, passando 

inexplicavelmente a ter mais 50 normas no total do regulamento, ou seja, este contêm agora 

mais de 850 normas. Trata-se de um regulamento fastidioso, de ardilosa compreensão, que 

exige formação específica, de duvidosa legalidade e de inequívoca ingerência nas competências 

da esfera Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Novo Plano do PNSACV ultrapassa o seu âmbito legal  -------------------------------------  

 --------- O Plano do PNSACV deveria constituir um Plano Especial de Ordenamento do 

Território (PEOT). Aos PEOT dos Parques Naturais, cabe-lhes a determinação de regimes de 

salvaguarda de recursos e valores naturais, assim como, os regimes de gestão das suas áreas 

compatíveis com a utilização sustentável do território, estando excluída a referência que lhes 

era dada de poderem definir os regimes de uso dos solos (cfr. Decreto-Lei nº380/99 alterado 

pelo Decreto-Lei nº 316/2007, de 19 de Setembro).------------------------------------------------------  

 --------- Apesar de a lei ser clara e os municípios sempre terem contestado o modelo e as 

propostas deste plano, o ICNB manteve desde a 1ª versão a firme determinação de em nosso 

entender não cumprir a Lei, impondo neste Plano a alteração dos regimes de uso dos solos na 

área do Parque Natural, não escapando um só metro quadrado para além dos perímetros 

urbanos, à “força de Lei” imposta em regimes de protecção por “supostos valores ambientais a 

proteger” em toda a área do Parque Natural.  -------------------------------------------------------------  

 --------- O desrespeito pelas competências das Autarquias  --------------------------------------------  

 --------- O novo POPNSACV afirma o ICNB como única entidade competente para gerir o 

litoral de Odemira, transformando o concelho de Odemira num concelho do interior de 

Portugal, suprimindo-lhe à gestão municipal toda a sua faixa litoral de mais de 55 Km, traçando 

a “régua e esquadro” sem qualquer rigor cientifico, diversos limites, manchas, regimes, ou seja, 

o poder central chamou a si, praticamente todas as competências legais ignorando as 

competências atribuídas ao poder local nesta matéria, alegando o ICNB todo o poder de 
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classificar, ordenar e decidir, ou seja, de proibir, de condicionar ou autorizar o que quer que 

seja da vida dos munícipes quer residam ou sejam proprietários na área de todo o litoral de 

Odemira que corresponde a 52% do Parque Natural. ----------------------------------------------------  

 ---------- Todos são unânimes que o Plano de Ordenamento de uma zona protegida não pode ser 

só um plano de conservação, mas também de desenvolvimento, que olhe para os recursos e 

para as actividades humanas, que preserve o ambiente, mas também a economia e a sociedade 

nas suas múltiplas vertentes, o que não acontece com esta última versão do Plano do Parque 

Natural.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Populações e Autarquias pagam a conservação da natureza!---------------------------------  

 ---------- A situação é tanto mais grave quanto no actual contexto do “Novo Plano” se exige às 

populações locais o pedido de parecer prévio e vinculativo ao ICNB em praticamente todas as 

actividades que pretendam realizar, e mesmo que as suas pretensões resultem em pareceres 

negativos, são obrigados ao pagamento de avultadas quantias ao ICNB por cada parecer em 

qualquer das suas intenção de investimento, se não for agricultor.  ------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, são reforçadas as condicionantes às actuações das Autarquias, às quais 

se exige também o pagamento de todos os pareceres a emitir pelo ICNB para acções tão 

simples quanto são a reposição e/ou o alargamento da plataforma de um caminho público, a 

instalação de uma conduta de água ou de uma rede de iluminação na área do Parque Natural.  --  

 ---------- Não se entende e não podemos aceitar que se exijam tantos sacrifícios aos Municípios 

do Parque que vêm significativamente reduzida a sua capacidade de actuação com a redução 

das verbas das transferências do orçamento de estado (só em Odemira são mais de 2 milhões de 

euros no período de apenas um ano), vêm incumpridas as regras da Lei das Finanças Locais e 

incumpridas as majorações prometidas pelas extensas áreas de Rede Natura 2000 das quais só 

resultam restrições e proibições muito para além da área do Parque Natural, incentivando ao 

seu abandono pelos proprietários. ---------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Novo POPNSACV impõe 26 novos Planos à Câmara de Odemira -------------------------  

 --------- A versão agora aprovada impõe a realização de 26 novos PMOTs a elaborar pela 

Autarquia de Odemira, de forma perfeitamente injustificada, proibindo diversos usos e 

actividades até à sua aprovação, ignorando os elevados custos de tais planos e atirando de 

forma prepotente o ónus da responsabilidade da sua execução para a Autarquia. -------------------     

 --------- A verdade é que a proposta agora aprovada, resulta de facto numa “Nova Versão de 

Plano” e não numa Revisão do actual Plano, constituindo um documento irrealista e suportado 

no suposto conhecimento científico, ignorando a realidade local, não distinguindo prioridades, 

e ignorando a necessária e exigível compatibilização dos vários níveis de administração do 

território, planos e estratégias aprovadas pelo Governo, de que são exemplo o PROTA e o 

QREN, bem como os próprios Planos Directores Municipais em vigor. ------------------------------  

 --------- ICNB impõe as regras, cobra os pareceres e decide! ------------------------------------------  

 --------- Simplex não se aplica na área do Parque Natural ----------------------------------------------  

 --------- Na versão final do Plano foram acrescentados sem qualquer prévia discussão com as 

Autarquias várias normas, entre as quais os nºs 3, 4 e 5 do artº9 que determina que “as obras de 

escassa relevância urbanística ficam sujeitas a Comunicação Prévia ao ICNB que as pode 

rejeitar no prazo de 40 dias ou fazer depender de estudos de incidência ambiental”…, ou seja, o 

Simplex não se aplica no PNSACV! -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Neste contexto, pintar uma casa ou arranjar uma porta ou janela está sujeito a 

comunicação prévia ao ICNB, contrariando a lei geral, designadamente o DL 555/99 de 16 de 

Dezembro na sua actual redacção que dispensa estas obras de qualquer procedimento prévio. 

Face ao quadro restritivo descrito, parece poder conclui-se que as competências Autárquicas 

são cada vez menores, competindo-lhes apenas tratar dos procedimentos administrativos, isto 

enquanto o ICNB assim o entender! ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Actividades fortemente condicionadas ----------------------------------------------------------  
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 ---------- O Turismo, a Agricultura, a Pecuária e a Pesca são fortemente condicionados na área 

do Parque Natural exigindo uma vastíssima sinalização e demarcação do território para 

assegurar a possibilidade do cumprimento de tantas condicionantes impostas, ao comum dos 

cidadãos!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consideramos que o novo Plano do PNSACV deveria assegurar o desenvolvimento 

equilibrado das actividades económicas com forte expressão na região, evidenciando-se que 

não foram considerados para o efeito a criação de mecanismos que permitam compatibilizar, 

tanto a agricultura extensiva e a agricultura intensiva, como a pesca profissional com a 

actividade lúdica. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em nosso entender, o turismo constitui outro dos objectivos falhados, pois a par do 

turismo de natureza e de turismo rural, deveria ser permitida a construção de um número muito 

limitado de empreendimentos turísticos de baixa densidade e alta qualidade com certificação 

ambiental, devendo a faixa de interdição prevista (2Km) ser reavaliada em sede final da 

aprovação do plano e de revisão dos PDM, o que não foi acolhido. -----------------------------------  

 ---------- Em Conclusão ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A nova versão do POPNSACV aprovado em Conselho de Ministros de 27 de Janeiro 

de 2011, publicado em DR, através da RCM nº 11-B/2011 de 4 de Fevereiro, padece de vários 

vícios, e mesmo sem acesso ao Relatório de Ponderação relativo às participações recebidas em 

sede de Discussão Pública, sem conhecimento do Parecer Final da Comissão Mista de 

Acompanhamento da Revisão do Plano, e sem as Plantas de Síntese e de Condicionantes em 

formato digital que trarão consigo, seguramente “imensas surpresas”, constatamos já que a 

aplicação do mesmo prejudica gravemente as populações destes municípios. -----------------------  

 ---------- Perde-se assim, mais uma oportunidade para a reconciliação e promoção da confiança 

entre a administração e as populações, antes se promovendo a desconfiança, o abandono e a 

contestação. Fica demonstrado mais uma vez que o Estado Central “todo poderoso” faz impor a 
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sua “mão de ferro” sobre as sub regiões mais pobres do país, através de “alegados valores de 

interesse nacional e europeu”, que constituem valores a preservar por todos, mas sobretudo 

pelos seus proprietários, obrigando-os a pagar a conservação da natureza, suprimindo-lhes 

direitos, impondo-lhes regras absurdas! --------------------------------------------------------------------  

 --------- Neste contexto, perante uma atitude de “ouvir e não escutar”, do desrespeito pelas 

competências das Autarquias Locais, do desrespeito pela participação dos cidadãos e dos seus 

legítimos representantes na aprovação de documentos fundamentais no seu quotidiano, não nos 

resta outra atitude que não seja a de contestar o POPNSACV pela via Judicial.  --------------------  

 --------- Assim, porque em nosso entender o referido documento/Plano padece de vícios que 

poderão conduzir à sua anulação ou declaração de nulidade por via contenciosa e sendo que tais 

vícios prejudicam gravemente as populações, proponho que a Câmara Municipal de Odemira 

delibere mandatar o seu Presidente para propor a respectiva Acção no Tribunal competente. ----  

 --------- Mais se propõe que do facto se dê conhecimento à Assembleia Municipal de Odemira 

para superior ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Odemira, 16 de Fevereiro de 2011 ---------------------------------------------------------------  

 --------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira -----------------------------------------------  

 --------- a) José Alberto Candeias Guerreiro, Eng --------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------- Interveio o senhor Manuel Amaro Figueira que manifestou alguma apreensão quanto 

aos eventuais resultados do processo judicial, pois considerava que de uma forma pragmática o 

território do país estava comprometido com a União Europeia, em termos de zonas de paisagem 

protegida ou parques naturais, porque tinham sido dadas como contrapartida aos fundos 

comunitários que já tinham entrado no país. --------------------------------------------------------------  
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 ------- Referiu ainda que a graduação falada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal 

deveria ter sido precedida de um trabalho entre os Municípios e a Comissão de 

Acompanhamento do Plano que não tinha sido efectuado. Considerou ainda que os Municípios 

compareciam nas reuniões da Comissão, mas discutiam os processos mais numa perspectiva 

política do que técnica, não havendo uma contraposição formal. Em relação ao Aproveitamento 

Hidroagrícola informou que tinha sido desenvolvido um trabalho de fundo, durante cerca de 

dois anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Por último, disse que não havia qualquer estudo científico que justificasse a criação do 

Parque Natural e, bem assim, considerou que a escolha da zona protegida do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, não tinha a ver com os habitats existentes, mas com o facto dos 

Municípios e munícipes abrangidos serem os menos contestatários, aquando da sua 

implementação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que discordou com a anterior 

intervenção, informando que na altura da implementação do Parque Natural, os Municípios 

tinham reunido e discutido tecnicamente posições, juntando-se inclusivamente à equipa que 

tinha elaborado o estudo sobre a criação da zona protegida. --------------------------------------------  

 ------- Referiu ainda que o plano específico tinha duas vertentes: de gestão e de ordenamento. 

Considerou ainda que o documento em causa continha erros oriundos de documentos 

aprovados anteriormente, designadamente do Plano Sectorial do Mira. Disse também que a 

Associação dos Beneficiários do Mira tinha lutado pelos agricultores e pelas pessoas que 

trabalhavam no Perímetro de Rega do Mira, não havendo a defesa dos restantes. ------------------  

 ------- Considerou ainda que os quatro Presidentes das Câmaras Municipais envolvidos naquele 

processo deveriam levar para diante a questão judicial, no entanto, não acreditava que viesse a 

produzir quaisquer resultados, designadamente a curto prazo, relembrando o moroso processo 

do PROTALI. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------ Por último, manifestou a sua concordância com a proposta em causa, porque no 

tratamento daquele processo existiam várias injustiças, designadamente existiam claras 

distinções entre os agricultores inseridos no Perímetro de Rega do Mira, os que estavam dentro 

do Parque Natural e os restantes. Facto com o qual não concordava, porque se estava a fazer 

uma distinção abusiva entre pessoas que desempenhavam as mesmas actividades. Relembrou 

também que a cultura intensiva estava a ser permitida no Parque Natural, com a implantação de 

enormes quantidades de estufas. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Interveio o senhor João Rebelo dos Reis que apresentou a Moção que seguidamente se 

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

 --------------------------------------------- ”MOÇÃO --------------------------------------------- -----------  

 --------- Como é do conhecimento de todos foi publicado no dia 4 de Fevereiro de 2011 o 

Plano de Ordenamento do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -----------------------------------  

 --------- Este documento demonstra uma vez mais o desrespeito com que a população e 

autarcas do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina têm vindo a ser tratada 

em todo o processo de revisão do referido plano. Um desrespeito traduzido na forma apressada 

com que o plano foi aprovado e sem o consenso generalizado prometido pela Ministra do 

Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No âmbito da discussão pública foi registada a entrada de cerca de 400 participações. 

É curioso verificar que em alguns aspectos o relatório de ponderação da discussão pública 

aponta para uma rectificação do Plano de Ordenamento e a mesma não se encontre vertida no 

regulamento final. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Com tanta confusão é normal que o POPNSACV fosse aprovado com uma quantidade 

considerável de contradições e erros.  ----------------------------------------------------------------------  

 --------- O novo POPNSACV chega a alterar o RJUE, sujeitando obras de escassa relevância 

urbanística como substituição de telhados, portas e janelas a um processo de Comunicação 
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Prévia, sendo necessário para a constituição deste processo a realização de projecto acarretando 

despesas para quem pretende realizar estas obras e um desprestígio até para um técnico que 

venha a ter de apresentar um projecto para substituição das janelas de uma moradia. --------------  

 ---------- Mas o que nos transmite uma maior mágoa é o facto de verificar que o ICNB deixou 

escapar mais uma oportunidade de aproximar-se, pedagogicamente, das pessoas que, para mal 

dos seus pecados, insistem em viver neste território. -----------------------------------------------------  

 ---------- Para eles é difícil cumprir regras sem entender o seu significado. --------------------------  

 ---------- Para eles é difícil viver num território onde o modelo de gestão é imposto por cima de 

forma paternalista e socialmente rígido. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para eles é difícil imaginar como irá o ICNB conseguir gerir esta área com estas novas 

competências e com os recursos técnicos e físicos que têm no PNSACV. ----------------------------  

 ---------- Porque não concordamos com a forma como todo o processo foi gerido; -----------------  

 ---------- Porque este PO não espelha as particularidades do PNSACV nem as potência de forma 

a serem elas próprias uma contrapartida para quem cá mora; -------------------------------------------  

 ---------- Porque nos sentimos profundamente desiludidos com a versão final do POPNSACV; --  

 ---------- E porque é nossa obrigação pugnar pelos direitos daqueles que nos elegeram; -----------  

 ---------- Os eleitos pelo Partido Socialista da Assembleia Municipal de Odemira vem através 

desta moção: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Exigir a revogação imediata da Resolução de Conselho de Ministros n.º 11-A/2011 de 

4 de Fevereiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vem assim esta Assembleia Municipal expressar a sua solidariedade para com a 

tomada de posição dos Presidentes das Câmaras Municipais de Aljezur, Odemira, Sines e Vila 

do Bispo, enaltecendo a coragem que tiveram nas declarações proferidas. ---------------------------  

 ---------- Assembleia Municipal, 25 de Fevereiro de 2011 ----------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pelo Partido Socialista. ----------------------------------------------------------------  
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 --------- Esta moção deverá ser enviada para: -------------------------------------------------------------  

 --------- • Sua Excelência o Senhor Presidente da República; ------------------------------------------  

 --------- • Sua Excelência o Senhor Presidente da Assembleia da República; -----------------------  

 --------- • Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro; -------------------------------------------------  

 --------- • Senhora Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território; -----------------------------  

 --------- • Senhor Secretário de Estado do Ambiente; ---------------------------------------------------  

 --------- • Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica; ---------  

 --------- • Senhores Presidentes dos Municípios inseridos no Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina; -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Senhores Presidentes das Assembleias Municipais dos Municípios inseridos no 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; --------------------------------------------  

 --------- • ICNB; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- • Órgãos de Comunicação Social Local e Regional. -------------------------------------------  

 --------- Deverá ser ainda publicada no Boletim Municipal e disponibilizada na página da 

 Internet do Município de Odemira.” -----------------------------------------------------------------------  

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

Nova de Milfontes, que alertou os presentes para volumoso articulado do Plano em causa, 

considerando que iria ser muito difícil para qualquer cidadão, designadamente para as pessoas 

mais idosas, conseguirem viver dentro da legalidade na zona do Parque Natural. ------------------  

 --------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da Moção apresentada 

anteriormente, a qual foi aprovada por unanimidade, com dezassete votos a favor dos membros 

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

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

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

presentes trinta membros da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------  
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 ---------- Seguidamente procedeu-se à votação da proposta agendada neste ponto da Ordem de 

Trabalhos, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por consenso, solidarizar-se com o teor 

da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: MANIFESTO “INVESTIR NA EDUCAÇÃO E DEFENDER A ESCOLA 

PÚBLICA!” : Foi presente a carta datada de dez de Fevereiro do corrente ano enviada por um 

grupo de entidades relacionadas com a educação, a qual acompanhava o Manifesto que 

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

 ------------------------------------------ “MANIFESTO  -----------------------------------------------------  

 ---------------------------------- INVESTIR NA EDUCAÇÃO ------------------------------ -------------  

 ---------------------------- DEFENDER A ESCOLA PÚBLICA! ------------------------ ---------------  

 ---------- A Educação há muito parece ter deixado de ser uma prioridade para os governos. 

Nunca, porém, como em 2011, houve intenção de impor cortes tão acentuados com 

consequências que se adivinham de elevada gravidade. A redução de 803 Milhões de euros na 

Educação, a que acrescem reduções indirectas impostas às autarquias, provoca sérias 

preocupações nos subscritores deste Manifesto. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Cortar nos recursos de que as escolas dispõem – humanos, físicos, materiais, 

financeiros -, e de forma tão violenta, impede que cumpram adequadamente a sua missão de 

ensinar, formar, educar e qualificar; inviabiliza a concretização das metas definidas para 

redução das taxas de insucesso e abandono escolar; dificulta a universalização da Educação 

Pré-Escolar a partir dos três anos; impede a certificação qualificada de jovens e adultos que 

procuram uma nova oportunidade na escola; constrange a promoção, como a lei determina, da 

Educação Sexual nas escolas; compromete o grande desafio que constitui o alargamento da 

escolaridade obrigatória para 12 anos! ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- É em defesa de um efectivo investimento na Educação, que os subscritores se 

manifestam; é em defesa de uma Escola Pública de qualidade, gratuita e inclusiva, em suma, 
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democrática, que os subscritores se unem; é contra os cortes que incidem sobre aspectos vitais 

às escolas e, por essa razão, potenciam rupturas insanáveis no seu funcionamento que os 

subscritores alertam a sociedade portuguesa.--------------------------------------------------------------  

 --------- As entidades promotoras: --------------------------------------------------------------------------  

 --------- FENPROF (Federação Nacional dos Professores), ASPL (Associação Sindical de 

Professores Licenciados), FENEI (Federação Nacional do Ensino e Investigação), PRÓ-

ORDEM (Associação Sindical dos Professores Pró-Ordem), SEPLEU (Sindicato dos 

Professores e Educadores Licenciados pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades), 

SINAPE (Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação), SIPE (Sindicato Independente de 

Professores e Educadores), SIPPEB (Sindicato dos Professores do Pré-Escolar e do Ensino 

Básico), SPLIU (Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e 

Universidades), CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais), CNIPE 

(Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação), DNAEESB 

(Delegação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Secundário e Básico), FNSFP 

(Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública), SIEE (Sindicato dos Inspectores da 

Educação e do Ensino), SNP (Sindicato Nacional dos Psicólogos), STAL (Sindicato Nacional 

dos Trabalhadores da Administração Local).” ------------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação do Manifesto em causa, o 

qual foi rejeitado por maioria, com dezassete votos contra dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membros eleito pelo Bloco de Esquerda e três abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação “Odemira no Bom Caminho”, quando estavam presentes trinta membros. --------  

 --------- Os membros eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a seguinte Declaração de 

Voto: ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “O grupo PS quer manifestar a sua solidariedade a todos os professores deste país, 
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pelo reconhecimento da importância da sua função de educadores, pelo seu contributo para a 

formação das crianças e dos jovens como indivíduos, do seu crescimento como pessoas, 

dotados de formação científica, de espírito crítico, pela defesa dos valores universais que todos 

os dias pretendem fazer valer nas suas práticas e nos seus exemplos de vida. -----------------------  

 ---------- Os Professores são o garante de Projectos Educativos de qualidade e acreditamos que 

não é possível ter bons projectos com a precariedade da profissão de professor. No entanto, não 

concorda com o conteúdo do Manifesto apresentado pela FENPROF e outros, atendendo ao 

conteúdo “redutor” do mesmo. O PS de Odemira defende um “serviço público de educação” 

que não deve ser confundido com “escola pública”. Um bom serviço público de educação deve 

aceitar o pluralismo e não um modelo único de educação.” ---------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 dezassete 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros 

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

Coligação “Odemira no Bom Caminho” e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda, quando estavam presentes trinta 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 cinquenta minutos, do dia vinte e seis de Fevereiro do 

corrente ano, agradecendo, mais uma vez, ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos 

toda a hospitalidade revelada. --------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser 
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assinada pela senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelo Primeiro Secretário. -----------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 ---------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 ---------- A SEGUNDA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 


